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Abstract

För din och andras säkerhet – konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhetspolisens pre-
ventiva tvångsmedel, For Security reasons – Constitutional Proportionality and the Electronic 
intelligence Gathering mandate of the Swedish Security Service. iustus Förlag aB. 567 pp. 
Uppsala 2013. iSSN 1404-9198. iSBN 978-91-7678-866-0.

This doctoral thesis analyzes the balancing and proportionality analyses performed by Swedish 
legislators over time in the creation of legislation allowing for the interception of communica-
tions data and metadata by the Swedish Security Service for intelligence purposes. By exam-
ining the concept of proportionality within the field of constitutional law, a framework for 
performing proportionality tests is identified. This framework is used as a contrast against the 
actual proportionality analyses performed by legislators in preparatory works, and to analyze 
three components of the legislators’ policy choices: the legislators’ view of national security, 
the legislators’ view of privacy; and the effect of technological development on the former two 
components. These components are analyzed through a study of preparatory works from a his-
torical comparative perspective, allowing for the study of shifts in policy outcomes over time. 

The study shows that legislators’ views on national security have shifted during the last 
50 years. as could be expected the focus has shifted towards a more preventive approach. Fol-
lowing this development however the study further identifies a shift in the legislators’ views on 
privacy. Whereas the importance of privacy from a societal perspective seemed pivotal in the 
’pre-preventive era’ of communications interception, the view in the last 15 years has gradu-
ally shifted towards a view of privacy as an almost exclusively individual interest, resulting in 
a weakened status of the right to privacy against competing national security interests. Finally, 
the importance of technological developments within this field can hardly be overestimated. 
The range of permitted forms of communications interceptions has closely followed what has 
been technologically possible, and economically feasible to intercept.

intelligence gathering has increasingly become a legal sphere of its own, where most forms 
of metadata can be collected without the involvement of the judiciary, and where evidentiary 
requirements have been lowered to facilitate the use of interception in preventive intelligence 
gathering. Overall the thesis concludes that these factors have enabled a different outcome of 
the legislators’ proportionality analyses, where previous ideals have been supplanted by the 
preventive paradigm.
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Förord

”Begin at the beginning,” the King said, very gravely,
”and go on till you come to the end: then stop.”

Lewis Carroll, alice in Wonderland

trots att juridiken – åtminstone från utsidan – möjligen kan framstå som 
logisk och strukturerad, kan man som doktorand ibland få känslan av att vara 
som alice i underlandet. Under fyra år hinner man vända och vrida på så gott 
som alla begrepp så många gånger att den mening de en gång hade tycks vara 
förlorade för gott. Längs vägen framstår världen därför som stundtals väldigt 
stor, väldigt liten, eller bara upp och ned. Därtill tenderar inte sällan avhand-
lingsämnet att framstå som en flyktig figur med vassa tänder. Oavsett om jag 
nu tagit mig ur kaninhålet igen, eller kanske bara gjort mig hemmastadd däri, 
finns det några som förtjänar ett särskilt tack.

min handledare Per Bergling var den som ledde ner mig i det kaninhål 
som forskningen utgör och förtjänar inte bara tack för goda råd under alla år 
utan även ett särskilt tack för att han alltid tycktes säker på att jag skulle hitta 
rätt väg däri. Per har också lärt mig värdet av egna tankar och bra skor. min 
biträdande handledare Patrik Södergren förtjänar inte bara ett stort tack utan 
även ett stort mått av sympati för att han outtröttligt pekat ut ofullständiga 
meningar, ställt kritiska frågor och kommit med kloka förslag och därigenom 
gjort avhandlingen så mycket bättre.

Erik Wennerström, iain Cameron, anders Eriksson, anna-Carin Svensson, 
Daniel Ström och Lars Bejstam har alla bidragit med goda råd och synpunkter 
i avhandlingens inledningsskede, för vilket jag är mycket tacksam. Thomas 
Bull har som närläsare på mitt slutseminarium lyckats med konststycket att 
ge värdefulla synpunkter på ett mycket sympatiskt sätt. Kerstin Eriksson på 
Polisutbildningen förtjänar ett tack för att hon ledsagat mig i polisens data-
system. mattias Hjertstedt har gett mig värdefulla synpunkter på texten och 
tillsammans med Lena Landström pekat mig i rätt riktning när jag snårat in 
mig i processrätten, ett stort tack till er båda. tack också till alla ni andra som 
vid olika seminarier och andra sammanhang kommit med synpunkter på min 
text. Om det nu skulle visat sig att jag inte lyssnat på alla dessa goda råd så har 
det inte med rådens kvalitet att göra. Ett särskilt tack också till administratio-
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Förord

nen på juridiska institutionen som gjort livet enklare medan jag satt och skrev. 
tack också till alla andra kollegor på institutionen som bidragit till att göra 
arbetsplatsen så trevlig som den nu är.

avhandlingen och mitt dagliga bröd har finansierats av juridiska institu-
tionen, Umeå universitet. Därutöver har Emil Heijnes stiftelse bidragit med 
medel till tryckning av boken och j.C Kempes minnes Stipendiefond bidragit 
med resestipendier.

mina vänner och kollegor Therese Enarsson, johan Lindholm, mattias 
Derlén, jan Leidö, Karin Åström och Liz Perry har tillsammans sett till att det 
alltid känts roligt att gå till jobbet. tack för vänskap, intressanta och givande 
diskussioner och stöd. Ursäkter och tack skänker jag till släkt och vänner i 
övrigt som sett alldeles för lite av mig de senaste fyra åren. tack till mina vänner 
Peter och Göran för att ni tagit ansvar för vår vänskap när jag inte lyckats slita 
mig från böckerna på egen hand. min bror Per får ett extra tack för att han en 
gång övertygade mig att läsa juridik, min syster maja för att hon påminner mig 
om att det finns saker som är mycket roligare än juridik. tack också till moster 
Eva för att hon fick mig att vilja skriva, även om resultatet blev lite torrare än 
vad det var tänkt. avhandlingen är naturligtvis ett indirekt resultat av mina 
föräldrar Gun-marie och torbjörn och deras umgänge, de ska inte bara ha tack 
för det, utan även för att de är som de är så jag blev som jag blev.

till sist, till Therese, som tillsammans med våra fyra fluffiga familjemed-
lemmar fått utstå den trista baksidan av avhandlingens tillkomst, tack för att 
du visade vägen, alltid finns där och förstår.

Umeå den 15 augusti 2013
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1 inledning

Det är något av en truism att sedan terrorattackerna den 11 september 2001 
har lagstiftare i de flesta västländer givit sina säkerhetsmyndigheter nya rätts-
liga verktyg och metoder för att bekämpa terror och andra hot mot rikets 
säkerhet.1 Denna politiska och rättsliga utveckling har sammanfallit med en 
teknisk utveckling som givit lagstiftaren anledning att förbättra de brotts-
bekämpande myndigheternas tekniska kapacitet. resultatet är en snabb 
utveckling av såväl tekniska möjligheter som rättsliga mandat till inhämtning 
av uppgifter om enskilda individers elektroniska kommunikation.

i Sverige kan denna utveckling illustreras av tre större lagstiftningsären-
den på Säkerhetspolisens område: Lagen (2007:979) om åtgärder för att 
förhindra  vissa särskilt allvarliga brott (hädanefter 2007 års preventivlag), 
som ger Säkerhetspolisen möjlighet att använda bl.a. hemlig avlyssning av 
elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation i sin underrättelseverksamhet,2 lagen (2012:278) om inhämtning 
av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myn-
digheternas underrättelseverksamhet (hädanefter 2012 års inhämtningslag),3 
samt Säkerhetspolisens möjligheter att från och med 1 januari 2013 inrikta 
den signalspaning som bedrivs av Försvarets radioanstalt med stöd av lagen 
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (hädanefter 
signalspaningslagen).4 Säkerhetspolisen har dock inte bara fått nya verktyg 
för sin verksamhet, utan även ett tydligt uppdrag att använda dessa verktyg 
för att förhindra mycket allvarliga brott. Här kan som exempel nämnas att 
regeringen till Säkerhetspolisen anfört att den inte accepterar terrordåd på 

1 jfr Goold 2007, s. 51, som menar att 11 september markerade den tidpunkt då det blev 
acceptabelt för regeringar att göra en direkt koppling mellan säkerhetsintresset och behovet 
av att förbättra möjligheterna till allmän övervakning, identifikation och social kontroll. De 
Hert har dock poängterat att många långtgående säkerhetsåtgärder redan diskuterades innan 
11 september varför attackerna bör ses som en katalysator, snarare än en utlösare för över-
gången från reaktiv till proaktiv säkerhetspolicy, se De Hert, 2005, s. 68.
2 Prop. 2005/06:177, 2006/07:133, bet. 2007/08:juU3, rskr. 2007/08:11. termen 2007 års 
preventivlag återfinns i SOU 2012:44.
3 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:juU8, rskr. 2011/12:212.
4 Prop. 2011/12:179, bet. 2012/13:juU7, rskr. 2012/13:61, lag (2012:801) om ändring i 
lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
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svensk mark,5 samt gett Säkerhetspolisen uppgiften att leda och samordna 
kampen mot den grova organiserade brottsligheten.

Denna utveckling möjliggör i förlängningen nya former av, och förutsätt-
ningar för, övervakning av individer och deras liv; övervakningsmöjligheter 
som riskerar komma i konflikt med individens konstitutionellt skyddade rätt 
till respekt för sitt privatliv. Det är därför viktigt att se hur dessa lagstiftnings-
åtgärder påverkat balansen mellan individ och stat; mellan individuella och 
samhälleliga intressen. Eftersom de mandat som lagstiftaren en gång givit till 
brottsbekämpande myndigheter så gott som aldrig inskränks eller återkallas 
blir frågan om hur dessa mandat rättsligt beretts av avgörande betydelse för 
lagstiftningen och rätten till personlig integritet på lång sikt, en betydelse som 
understryks av den svenska konstitutionella modellen där folksuveräniteten 
ibland har betonats på bekostnad av maktdelning och rättslig kontroll. Denna 
avhandling handlar om hur lagstiftaren beaktat de olika intressen, rättigheter 
och principer som tillsammans med säkerhetsintresset torde vara avgörande i 
de lagstiftningsärenden som förekommit. Betydelsen av hur lagstiftaren för-
hållit sig till olika intressen, och till avvägningen mellan dessa intressen, blir 
av än större betydelse i ljuset av grundläggande rättsstatliga krav på lagstift-
ningsåtgärder som inskränker konstitutionella eller mänskliga rättigheter. Här 
kan särskilt nämnas kravet på proportionalitet,

Denna fråga är inte obekant i lagstiftning och debatt. Betydelsen av en väl 
genomförd proportionalitetsbedömning i lagstiftningsprocessen har lyfts fram 
i svensk kontext av bland annat integritetsskyddskommittén, som sam tidigt 
noterade allvarliga brister i hur denna proportionalitetsprincip hanterats.

”En proportionalitetsprincip i vid mening kan sägas gälla för all lagstiftning 
därigenom att lagstiftaren alltid bör ställa sig frågan om en åtgärd framstår 
som proportionerlig i förhållande till sitt ändamål och till de motstående 
intressen som kan finnas. För att rätt kunna bedöma proportionaliteten av 
en viss åtgärd krävs kännedom både om behovet och de positiva effekterna 
av åtgärden i fråga och om de motstående intressena och åtgärdens negativa 
effekter för dessa. Framför allt i detta sistnämnda avseende har kommittén vid 
sin genomgång konstaterat betydande brister, i vissa fall närmast av karaktä-
ren att de måste betecknas som systemfel.”6

Kommittén beskrev i sitt betänkande rörande skyddet för den personliga 
integriteten, vars första del presenterades i juni 2007, i förhållandevis hårda 
ordalag de brister som kommittén observerat i sådana lagstiftningsarbeten 

5 Se Säkerhetspolisen, 2011, s. 44.
6 SOU 2007:22, s. 449.
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som berört eller inskränkt den personliga integriteten, särskilt lagstiftningen 
rörande hemliga tvångsmedel. En central del av denna kritik rörde som synes 
de proportionalitetsbedömningar som lagstiftaren presenterat i dessa lagstift-
ningsarbeten. Kommittén ansåg att beredningsunderlaget ensidigt riktat in 
sig på effektivitetsmål och verksamhetsmässiga fördelar. När proportiona-
litetsbedömningar trots allt redovisats var de enligt kommittén enkla och 
schablonartade.7

tidpunkten för denna kritik kom att sammanfalla med att lagstiftaren för 
första gången gav Säkerhetspolisen en rättslig grund för att använda bland 
annat hemlig teleavlyssning i sin underrättelseverksamhet genom 2007 års 
preventivlag. Lagen syftade till att tillgodose det behov av hemliga tvångs-
medel som fanns i Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet. Denna under-
rättelseverksamhet går generellt sett ut på att samla in, bearbeta och analysera 
uppgifter som ska ligga till grund för beslut, åtgärder eller framtida agerande 
i någon form.8 mer specifikt syftar Säkerhetspolisens underrättelseverksam-
het till att ”avslöja om en viss, inte närmare specificerad, brottslighet har ägt 
rum, pågår eller kan antas komma att inträffa”.9 Det var denna framåtsyftande 
verksamhet lagstiftaren genom den nya lagen ville underlätta.

2007 års preventivlag markerade starten på ett skifte i den svenska lagstift-
ningen som innebar att elektroniska tvångsmedel som hemlig avlyssning och 
övervakning av elektronisk kommunikation,10 för första gången i fredstid 
lagenligt kunde användas mot svenska medborgare utan föregående misstanke 
rörande ett specifikt brott.11 Lagen innebar därigenom ett avsteg från prin-
ciper för bruket av hemliga tvångsmedel som tidigare under lång tid ansetts 
för grundläggande för att kunna rubbas. även under de turbulenta år under 
60- och 70-talet när ett antal uppmärksammade terrordåd skakade Sverige 
avfärdade lagstiftaren gång på gång i olika sammanhang tanken på att tvångs-

7 jfr SOU 2007:22, s. 489.
8 Se bland annat Prop. 2005/06:177, s. 12, agrell, 2009, s. 34–46, johnson, 2010, s. 5, SOU 
1997:37, s. 64.
9 Prop. 2005/06:177, s. 12.
10 med elektroniska tvångsmedel avses här hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation 
och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, det som tidigare kallats hemlig tele-
avlyssning och hemlig teleövervakning, och innan dess hemlig telefonavlyssning och telefon-
kontroll. Fortsättningsvis används begreppet som ett samlingsbegrepp som, om inget annat 
sägs, även innefattar signalspaning och andra former av elektronisk inhämtning av enskildas 
kommunikationer och därtill relaterade uppgifter.
11 vissa möjligheter till preventiva tvångsmedel hade tidigare funnits i lagen (1991:572) om 
särskild utlänningskontroll och dess föregångare, men dessa riktades endast mot det fåtalet  
utlänningar som utifrån rikets säkerhet hade ett utvisningsbeslut riktat mot sig som inte 
kunde verkställas på grund av humanitära skäl, se vidare avsnitt 6.2.1 nedan.
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medel som hemlig teleavlyssning skulle komma i fråga annat än vid konkret 
brottsmisstanke mot en viss person, rörande ett specifikt brott, med ett förhål-
landevis högt straffvärde, eller i fråga om det fåtalet utlänningar vars utvisning 
på grund av säkerhetshänsyn inte kunnat verkställas.12

Denna tidigare ofta upprepade ståndpunkt och den generella avsaknaden 
av regelverk rörande underrättelseverksamhetens tillgång till kommunikation 
före 2007 hade dock inte hindrat att uppgifter redan tidigare hämtats in i 
underrättelseverksamheten. tvärtom har Säkerhetstjänstkommissionen, som 
utredde säkerhetspolisens författningsskyddande verksamhet under efterkrigs-
tiden fram till 1990-talet, visat hur säkerhetspolisen under lång tid avlyssnat 
kommunikation för underrättelsesyften genom ett missbruk av existerande 
regler. Ett förfarande som enligt säkerhetstjänstkommissionen möjliggjordes 
genom att domstolar och andra kontrollorgan inte uppfyllde sina skyldigheter 
som garanter för rättssäkerhet.13

Utöver denna inhämtning har andra uppgifter om telekommunikation 
än själva kommunikationsinnehållet, det som benämns trafikmetadata eller 
trafikuppgifter, hämtats in med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK). Parallellt med rättegångsbalkens regler om hemlig 
teleövervakning har denna lag gett polisen tillgång till exempelvis uppgifter 
om vem som ringt vem och när, var de befann sig när de ringde, eller vilka 
mobiltelefoner som befunnit sig i närheten av en viss plats vid ett visst tillfälle. 
även om det inte framgått av lagen att den kunnat appliceras även utanför 
en förundersökningssituation, och trots motstridiga förarbetsuttalanden, så 
går det att konstatera att reglerna i praktiken har använts för att hämta in 
uppgifter från operatörerna även inom underrättelseverksamheten.14

Dessa företeelser utgjorde dock mer eller mindre rättsvidriga undantag 
från den tidigare nämnda grundläggande principen om att tvångsmedel inte 
fick användas för preventiva syften. 2007 års preventivlag utgjorde därför ett 
första steg i en mer generell preventiv riktning för tvångsmedelslagstiftningen. 
Som nämnts inledningsvis kom detta steg några år senare att följas av 2012 
års inhämtningslag som trädde ikraft i juli 2012.15 Denna lag innebar att 
den trafikmetadata som Säkerhetspolisen tidigare hämtade in utan uttryckligt 
lagstöd med hänvisning till LEK, nu uttryckligen kunde hämtas in i Säker-
hetspolisens underrättelseverksamhet, utan krav på misstanke mot individen 

12 Se avsnitt 8.1 nedan.
13 Se avsnitt 2.7.6 nedan.
14 Se avsnitt 5.6.2 nedan.
15 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:juU8, rskr. 2011/12:212.
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rörande ett specifikt brott eller krav på föregående domstolsprövning. Samma 
år föreslogs även ytterligare en förändring av Säkerhetspolisens möjligheter 
till informationsinhämtning genom att myndigheten från och med 1 januari 
2013 skulle få möjlighet att inrikta (och därmed i praktiken utgöra beställare 
av) den signalspaning som bedrivs av Försvarets radioanstalt (Fra).16 Detta 
innebar att Säkerhetspolisen gavs tillgång till en strategisk underrättelsein-
hämtning utifrån särskilda sökparametrar i all tele- och datatrafik som pas-
serar Sveriges gränser. Denna form av underrättelseinhämtning skiljer sig på 
många sätt från de traditionella hemliga tvångsmedlen då den dels saknar krav 
på koppling till en viss person,17 dels appliceras på en massiv mängd kom-
munikationsdata, och har därför väckt farhågor om att denna inhämtning 
kommer innebära en generell övervakning av enskildas kommunikation i en 
omfattning som tidigare varken varit tekniskt möjlig eller rättsligt tänkbar.

i rättsligt hänseende har dessa lagstiftningsåtgärder skapat en helt ny kate-
gori av maktmedel från statens sida gentemot individen, och utgör ett intrång 
i individens personliga sfär som inte längre baseras på en viss grad av misstanke 
rörande denna persons koppling till ett konkret brott, utan på riskbedöm-
ningar rörande individens potentiella framtida inblandning i brottslighet.
riskbedömningar som i förlängningen kan komma att bygga på bedömningar 
av exempelvis en persons umgängeskrets, vanor, kommunikationsmönster, 
eller religiösa och politiska åskådning. Därmed väcks frågan om regeringen i 
beredningen av dessa lagstiftningsåtgärder tagit fasta på den kritik som integri-
tetsskyddskommittén fört fram. Har de nödvändiga proportionalitetsbedöm-
ningarna kommit att utföras och redovisas  i förarbetena? Denna fråga väcker 
i sin tur följdfrågan hur en proportionalitetsbedömning egentligen bör gå till, 
och vilka krav som kan ställas på dessa bedömningar och redovisningen av 
dem i lagförarbeten. Dessa frågor är särskilt relevant i den utsträckning lagstift-
ningsåtgärderna, så som de gör i fråga om den preventiva underrättelseinhämt-
ningen, innebär avsteg från långvariga och grundläggande rättsliga principer.

Den proportionalitetsbedömning som lagstiftaren har att genomföra öpp-
nar också för vissa andra intressanta följdfrågor. Denna bedömning påverkas 
nämligen ofrånkomligen av hur lagstiftaren ställer sig till de intressen som 
därmed ska vägas mot varandra. Det vill säga, vikten av det intresse som en 

16 Prop. 2011/12:179.
17 till skillnad från rättegångsbalkens regler där avlyssning måste kopplas till en viss tele-
adress eller teknisk utrustning som nyttjas av en skäligen misstänkt person eller som denne 
person kan komma att kontakta så får signalspaningen inte utan särskilda skäl ske utifrån 
sökparametrar som är kopplade till viss identifierad person. Se vidare avsnitt 7.3.2 nedan.
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åtgärd är tänkt att uppnå, nyttan av åtgärden för att att uppnå detta intresse, 
samt vikten av – och intrånget i – den motstående rättigheten.18 Förutsatt att 
lagstiftaren redovisat den bedömning som gjorts kan denna redovisning tjäna 
som en grund för en analys av lagstiftarens förhållningssätt till de i proportio-
nalitetsbedömningen motstående intressena. i detta sammanhang utgörs dessa 
intressen framför allt av arbetet för rikets säkerhet respektive den personliga 
integriteten.

Såväl 2007 års preventivlag som 2012 års inhämtningslag och signal-
spaningslagen motiverades utifrån behovet av effektiva verktyg i Säkerhets-
polisens underrättelsearbete som syftar till att upprätthålla rikets säkerhet 
och förhindra allvarliga hot. Det är därför rimligt att anta att lagstiftarens 
behovsanalys baseras på vissa föreställningar om vad säkerhet är, vilka hotbil-
der som påverkar denna säkerhet, risken för att dessa hot förverkligas, samt i 
vilka former och utifrån vilka premisser säkerhetsarbetet bör bedrivas. Dessa 
föreställningar eller principiella ställningstaganden bör således bli synliga i 
den proportionalitetsbedömning som lagstiftaren har att göra och redovisa, 
och därigenom också möjliga att analysera.

En studie av lagstiftarens proportionalitetsbedömningar kan också belysa 
hur lagstiftaren definierat innehållet i och betydelsen av rätten till personlig 
integri tet, samt, hur eventuella konsekvenser för denna rättighet, och betydel-
sen av dessa konsekvenser, beaktats av lagstiftaren. Genom att ställningstagan-
den rörande betydelsen och vikten av de aktuella intressena i proportionalitets-
bedömningen bör bli synliga kan dessa ställningstaganden också jämföras med 
tidigare ställningstaganden som uttryckts i liknande lagstiftningssammanhang. 
Därigenom kan också förklaringar sökas till eventuella förändringar i propor-
tionalitetsbedömningens utfall som inneburit att avsteg har gjorts från tidigare 
principiella ställningstaganden i lagstiftningen.

även om lagstiftarens bedömningar av exempelvis vikten av säkerhet respek-
tive be  tydelsen av personlig integritet utgör viktiga pusselbitar för att kunna 
förklara eller analysera utfallet av lagstiftarens intresseavvägningar rörande 
preventiv lagstiftning för hemliga tvångsmedel, så kan dessa faktorer inte för-
klara alla aspekter av detta utfall. Den typ av filtrering och genomsökning av 
stora mängder teletrafik som signalspaning innebär var inte möjlig att genom-
föra innan teletrafiken digitaliserats och datautvecklingen möjliggjort den 
nödvändiga beräkningskapacitet som utgör grundläggande förutsättningar 
för denna verksamhet. även geografisk lokalisering av mobiltelefoner är något 

18 För en mer utförlig genomgång av proportionalitetsbegreppets beståndsdelar, se avsnitt 
2.4 nedan.
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som kommit att bli möjligt, och relevant, genom den tekniska utvecklingen 
de senaste årtiondena. Den ökade betydelsen av elektronisk kommunikation 
och de mer eller mindre allestädes närvarande formerna för sådan kommu-
nikation har också medfört att individer lämnar efter sig allt större mängder 
digitala spår i övrigt som kan vara av intresse för den brottsbekämpande eller 
brottsförebyggande verksamheten. Den tekniska utvecklingen har därigenom 
skapat nya möjligheter till inhämtning av nya typer av uppgifter som tidigare 
inte existerat. På samma gång har den tekniska utvecklingen sannolikt också 
skapat ett nytt behov av sådan inhämtning genom att de elektroniska kom-
munikationsvägarna i större omfattning blivit instrument- eller skådeplats för 
den brottslighet och de säkerhetshot som Säkerhetspolisen har att förebygga. 
Här kan särskilt nämnas hur internet kommit att bli en kunskapsbank samt 
rekryterings- och propagandaplats för extrema grupper och terrornätverk; 
samt hur mobiltelefoni och e-post använts för att samordna och förbereda 
allvarliga brott eller terrordåd.19 Den betydelse som uppgifter om elektronisk 
kommunikation har, och även fortsättningsvis kommer att få, för möjlighe-
terna att förebygga sådana hot är svår att överblicka och den påverkan som 
den tekniska utvecklingen haft på lagstiftningen och lagstiftarens intresse-
avvägningar är därför intressant att studera närmare.

Den tekniska utvecklingen kan alltså tänkas ha gett lagstiftaren nya skäl att 
se över lagstiftningen och eventuellt också göra nya avvägningar i ljuset av nya 
möjligheter och behov. men teknikutvecklingen väcker även en annan rättslig 
fråga. i vilken utsträckning har teknikutvecklingen påverkat lagstiftningens 
innebörd och tillämpning? Det vill säga, kan lagstiftningen inom området 
tänkas ha kommit att få en förändrad innebörd även utan att lagstiftaren 
varit inblandad, antingen genom en tillämpnings eller betydelseglidning eller 
genom att lagstiftningen tillämpas på andra situationer än de som lagstiftaren 
kunnat förutse.

De lagstiftningsåtgärder som de senaste åren gjorts i förhållande till under-
rättelsetjänstens möjlighet att inhämta information för preventiva ändamål 
blir sammantaget principiellt viktiga. De utgör avsteg från tidigare grundläg-
gande rättsstatliga principer som fram tills nyligen betraktats som otänkbara. 
De utgör också en viktig grund för att analysera hur lagstiftaren förhåller sig 
till de hot och hotbilder som påverkar vår säkerhet, liksom till rätten till per-
sonlig integritet som kommit att få allt större uppmärksamhet i dagens infor-
mationssamhälle. till sist kan de senaste årens lagstiftningsåtgärder sannolikt 

19 Se UNODC, 2012, s. 3–18.
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också ses som en reaktion på den tekniska utveckling som skett sedan början 
av 90-talet och som eskalerat sedan början av 2000-talet. teknikutvecklingen 
har skapat en ny spelplan för säkerhetsarbetet, men också lett fram till att en 
stor mängd tidigare inte tillgänglig information om enskilda individers vanor, 
åsikter, och personliga förhållanden genereras och kan hämtas in från tele- och 
internetoperatörer. Hur närmar sig lagstiftaren den information som nu finns 
tillgänglig, och är tidigare principiella ställningstaganden fortfarande relevan-
ta eller har de övergivits till förmån för en ny balans mellan stat och individ?

1.1 Syfte och avgränsningar
1.1.1 Syfte
Ovan nämnda utveckling och debatt har lett fram till ett mer konkretise-
rat övergripande syfte; att i ljuset av konstitutionella proportionalitetskrav 
analysera de rättsliga proportionalitetsöverväganden som legat till grund för 
lagstiftningsåtgärder rörande Säkerhetspolisens tillgång till inhämtning av 
uppgifter om elektronisk kommunikation i myndighetens underrättelseverk-
samhet, det vill säga tillgången till preventiva tvångsmedel. inom detta över-
gripande syfte ryms tre specifika delsyften:

1)  att analysera hur lagstiftaren förhåller sig till tre faktorer i sina övervägan-
den; rikets säkerhet, personlig integritet och teknisk utveckling.

2)  att identifiera förändringar i lagstiftarens förhållningssätt till dessa fak-
torer och förändringar i de resulterande proportionalitetsövervägandena 
över tid, samt

3)  att identifiera och analysera potentiella rättsliga konsekvenser av dessa 
förhållningssätt och proportionalitetsbedömningar för den personliga 
integriteten och upprätthållandet av rättsstatliga principer.

En utgångspunkt för studien är att proportionalitet utgör såväl ett rättsligt 
ideal som ett materiellt konstitutionellt krav som lagstiftaren har att beakta 
vid stiftande av lag som innebär rättighetsinskränkningar. Därigenom blir det 
nödvändigt att söka fastställa vad proportionalitet har för rättslig innebörd 
och vilka krav som kan, och bör, ställas på de proportionalitetsbedömningar 
som lagstiftaren har att göra. Genom att lagstiftningen vid olika tidpunkter är 
eller förväntas vara resultatet av ett specifikt utfall av en proportionalitetsbe-
dömning blir det möjligt att studera förändringar i bedömningen av enskilda 
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faktorer som kan bidra till att analysera eventuella förändringar i utfallet. av 
intresse i denna studie är förändringar i fråga om lagstiftarens förhållnings-
sätt till faktorerna rikets säkerhet, personlig integritet och teknisk utveckling.

Dessa faktorer har valts då de får anses ha störst betydelse för lagstiftarens 
proportionalitetsöverväganden. rikets säkerhet i någon form är det intresse 
som lagstiftaren söker främja genom att stifta lag som ger Säkerhetspolisen 
nya mandat till inhämtning. Den personliga integriteten är den rättighet som 
främst sätter rättsliga gränser för hur långt dessa mandat får sträcka sig. Den 
tekniska utvecklingen påverkar de faktiska möjligheterna till inhämtning men 
kan även förändra den arena där säkerhetsarbetet bedrivs genom att skapa nya 
hotbilder eller väcka nya integritetsfrågor. i det följande kommer dessa tre 
faktorer att beröras lite närmare.

rikets säkerhet kan i det här sammanhanget betraktas som ett mycket 
starkt vägande allmänintresse. Det är också ett begrepp som har en viss rätts-
lig innebörd då det återfinns i diverse lagstiftningssammanhang som bl.a. 
en avgränsade definition av Säkerhetspolisens verksamhetsområde eller vissa 
brottstyper. För att analysera lagstiftarens förhållningssätt till rikets säkerhet 
måste begreppet definieras och placeras i sin kontext. Detta sker genom att 
utröna hur lagstiftaren har valt att försöka uppnå eller skydda rikets säkerhet, 
vilken innebörd lagstiftaren har lagt i begreppet, hur formerna för arbetet ser 
ut och vilka åtgärder som får vidtas i detta arbete i form av specifika makt-
befogenheter. Fokus ligger således inte på exempelvis faktiska hot och risker 
mot rikets säkerhet, utan på hur lagstiftaren valt att förhålla sig till de risker 
och hot som lyfts fram som motiv till ny lagstiftning.

På motsvarande sätt innebär analysen av lagstiftarens förhållningssätt till 
personlig integritet ett försök att utröna dels vilken definition av begreppet 
lagstiftaren ger uttryck för att ha använt, dels hur den personliga integriteten 
tillvaratas i lagstiftningen och värderas i avvägningssituationer. vilka rättsligt 
etablerade definitioner av rätten till personlig integritet har lagstiftaren valt 
att ansluta sig till, respektive valt bort? med konsekvenser för den personliga 
integriteten i delsyfte 3 ovan avses främst hur rätten tillvaratar rätten till per-
sonlig integritet i ett vidare perspektiv. Det vill säga principiella förändringar 
i exempelvis förutsättningarna och tidpunkten för när ett integritetsintrång 
anses acceptabelt, förändringar i vad som anses mer eller mindre skyddsvärt 
inom ramen för den personliga integriteten, de konsekvenser detta får för de 
värden som den personliga integriteten innefattar  eller är ett uttryck för, samt 
för förhållandet mellan stat och individ. Dessa konsekvenser bottnar alla i 
integritetsintrång på individnivå, men exakt hur djupgående dessa integritets-
intrång är beror på omständigheter i det konkreta fall där tvångsmedlen 
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används, varför diskussionen framför allt kommer att röra mer övergripande 
och strukturella integritetsfrågor samt den integritetsinskränkande potentialen 
av inhämtningsmöjligheterna.

i studien analyseras också hur lagstiftaren beaktat teknisk utveckling vid nya 
lagstiftningsåtgärder på området, samt om och hur den tekniska utvecklingen i 
så fall påverkat förhållningssättet till personlig integritet och nationell säkerhet. 
Genom detta delsyfte undersöks om exempelvis lagstiftarens förhållningssätt 
till integritet och säkerhet påverkats av de tekniska möjligheterna att snabbt 
och effektivt göra intrång i det förra till förmån för det senare. Eller för att 
uttrycka det mer tillspetsat; är betydelsen och förståelsen av den personliga 
integriteten beroende av de tekniska möjligheterna att på ett resurseffektivt sätt 
inskränka den? På motsvarande sätt går det att ställa frågan om ambitionsnivån 
i förhållande till nationell säkerhet är beroende av de tekniska möjligheterna 
att bedriva arbetet, eller på avvägningar rörande samhällets kontra individens 
intressen? Den tekniska utvecklingen blir också relevant för lagstiftningens 
proportionalitet och förutsebarhet, exempelvis om lagstiftningens faktiska 
effekter eller tillämpning förändras på grund av teknisk utveckling på ett sätt 
som medför ett ökat integritetsintrång eller en tillämpningsglidning som inte 
har direkt stöd i lag. Studien av lagstiftarens förhållningssätt till teknisk utveck-
ling strävar också efter att besvara hur lagstiftaren konkret reglerar tekniska 
aspekter av inhämtningen och analysera denna regleringsmetod.

Som framgår av syftet är studien inriktad på lagstiftningens förändringar 
över tid, varför eventuella förändringar i statens syn på säkerhet och personlig 
integritet, eller teknisk utveckling som påverkar redan existerande lagstiftning 
blir relevanta faktorer. Sådana utvecklingslinjer behandlas därför inte enbart 
för att ge en kontext eller bakgrund till rättsområdet utan som en del av ana-
lysen av de i syftet utpekade faktorerna.

Som framgår av delsyfte 3 ovan är studien inriktad på konsekvenser för 
upprätthållandet av rättsstatliga principer i förhållande till inhämtning av 
elektroniska uppgifter om kommunikation. med rättsstatliga principer avses 
här i första hand: 1) undvikande av godtycklig maktutövning, 2) legalitet 
i betydelsen lagstöd för åtgärder samt förutsebarhet i lagstiftningen, samt 
3) efterlevnaden av konstitutionella krav för begränsningar av konstitutionella 
rättigheter. Dessa tre rättsstatliga principer är sådana som i huvudsak får anses 
möjliga att analysera utifrån lagstiftarens egna proportionalitetsbedömningar 
och lagstiftningens utformning. En utgångspunkt är att proportionalitet i vid 
mening är ett uttryck för rättsstatlighet, vilket innebär att frågan om lagstif-
tarens proportionalitetsbedömningar lever upp till konstitutionella krav har 
betydelse för upprätthållandet av rättsstatliga principer på området.
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med lagstiftaren avses i studien lagstiftaren i vid mening, alltså inte enbart i 
betydelsen riksdagen som är den formella lagstiftaren, utan snarare lagstiftaren i 
betydelsen statliga aktörer involverade i lagstiftningens tillkomst. Således innefattas 
som lagstiftarens resonemang det som sagts i utredningar, departementsskrivel-
ser och propositioner i den utsträckning dessa resonemang fått genomslag 
i lagstiftningen.20 även om de avvägningar som görs i dessa förarbeten inte 
formellt sett blir en del av den lag som röstas igenom av riksdagen så kan dessa 
betraktas som lagstiftarens avvägningar i den utsträckning de inte blir föremål 
för ändringar vid riksdagsbehandlingen, då lagstiftningen som sådan blir ett 
uttryck för dessa avvägningar. Det som i allmänhet sägs i dessa förarbeten får 
också ses som ett uttryck för statens offentliga beskrivning av verkligheten.

vissa frågor som faller utanför syftet bör för tydlighetens skull kort näm-
nas. Då studien är inriktad på lagstiftarens proportionalitetsöverväganden i 
allmänhet och vissa faktorer i dessa överväganden i synnerhet, faller huvud-
sakligen frågan om tillsyn och kontroll av Säkerhetspolisens verksamhet och 
tvångsmedlens tillämpning ex post bort, utom i de fall där de har uttryckts av 
lagstiftaren som en faktor i proportionalitetsöverväganden. Däremot berörs 
inte frågan särskilt i övrigt, när lagstiftaren exempelvis har berört det separat 
från proportionalitetsbedömningen. De proportionalitetsbedömningar som 
lagstiftaren gör får i allmänhet förutsättas utgå från utgångspunkten att lag-
stiftningen kommer att tillämpas på det sätt som avsetts. tillsyn och kontroll 
innebär därför i huvudsak en från proportionalitetsbedömningen separat fråga 
om att tillse att så sker.21 i studien berörs i högre grad frågor om tillståndsgiv-
ning för inhämtningsåtgärder då sådana aspekter påverkar förutsättningarna 
för ett integritetsintrång och myndighetens skönsmässiga beslutsutrymme 
ex ante. Frågan om tillståndsgivning för inhämtningsåtgärder är också förknip-
pad med rättsstatliga principer om maktdelning inom området.

Studien är som framgår av syftet inte heller inriktad på att svara på om den 
svenska lagstiftningen rörande inhämtning av uppgifter om elektronisk kom-
munikation är att betrakta som godtagbar utifrån Europakonventionens krav. 
Europadomstolens praxis berörs visserligen i viss mån, men då i första hand 
utifrån de krav som enligt konventionen uppställs på antingen proportiona-
litetsbedömningar som sådana, eller på skyddsvärdet hos vissa typer av upp-
gifter som kan bli föremål för inhämtning. Fokus ligger snarare på vad som 

20 Exempelvis när resonemang i en SOU utgjort grunden för resonemang i propositioner 
som sedemera kommit att ligga till grund för lagstiftning, jfr Bengtsson, i Svjt 2011, s. 777 ff.
21 mekanismer för tillsyn och kontroll är dock av betydelse för Europadomstolens bedöm-
ning att en lagstiftning är godtagbar enligt Europakonventionen (se Cameron, 2010, s. 468), 
en fråga som dock faller utanför studiens syfte.
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kan bedömas utgöra intrång i skyddade rättigheter (och därmed föranleda en 
proportionalitetsbedömning), samt vilka särskilda formella krav som ställs på 
lagstiftaren för att rättfärdiga sådana inskränkningar. Studien syftar inte heller 
till att bedöma om det materiella rättfärdigandet, dvs. utfallet av lagstiftarens 
proportionalitetsbedömning, kan anses som godtagbar enligt konventionen, 
även om studien i vissa delar berör näraliggande frågor.

Det kan slutligen vara värt att notera att studiens huvudsakliga syfte inte är 
att fastställa gällande rätt rörande Säkerhetspolisens inhämtning av elektroni-
ska uppgifter. Då dagens lagstiftning och de bedömningar som legat till grund 
för denna kommer att jämföras med tidigare rättslägen och bedömningar 
kommer rättsläget att behöva utredas i viss utsträckning. Denna utredning 
kommer inte huvudsakligen att vara inriktad på att försöka fastställa reglernas 
faktiska och praktiska tillämpning utan i första hand deras innehåll så som det 
uttryckts av lagstiftaren. i den utsträckning den faktiska tillämpningen beskri-
vits och lyfts fram i förarbeten som motiv till förändringar i lagstiftningen kan 
dock tillämpningsfrågor komma att beröras. i vissa fall kan också konstaterade 
skillnader mellan beskrivningen av rätten och dess faktiska tillämpning vara av 
intresse för syftet, särskilt under delsyfte (1). Belysningen av sådana skillnader 
kommer att bygga på vad som framkommit i offentliga utredningar, förarbeten 
och tillsynsrapporter. Genom att vissa tekniska aspekter av lagstiftningen är 
relevanta för studiens syfte kommer också vissa mer detaljerade utredningar 
av lagstiftningens funktion att bli nödvändiga i förhållande till sådana fråge-
ställningar.

1.1.2 Vissa definitioner och avgränsningar
Det finns anledning att kort beröra begreppet uppgifter om elektronisk kom-
munikation. i lagstiftningen används olika parallella begrepp för sådana upp-
gifter, exempelvis telemeddelande, trafikuppgift, elektroniskt meddelande, 
teleadress, uppgift om abonnemang, med flera. med uppgifter om elektronisk 
kommunikation avses i denna avhandling ett samlingsbegrepp som innefattar 
alla dessa skilda former av uppgifter. Dessa uppgifter innefattar även så kallade 
lokaliseringsuppgifter, exempelvis var en viss elektronisk utrustning befunnit 
sig vid en given tidpunkt. Dessa uppgifter rör inte nödvändigtvis kommunika-
tion i ordets strikta mening, men regleras i huvudsak av samma regelverk; hör 
samman med bruket av elektroniska kommunikationsmedel; och inhämtning 
av dessa uppgifter innebär ett intrång i den enskilda individens personliga 
integritet.

Studien rör inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation, vil-
ket innebär att frågor rörande behandling av dessa uppgifter och hantering av 
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överskottsinformation inte kommer beröras annat än i undantagsfall.22 Det 
bör påpekas att så gott som all inhämtning också förutsätter en behandling 
av uppgifterna, men sådana frågor faller alltså utanför studien. Ett mindre 
undantag görs i kapitel 9 om teknikneutralitet där vissa uttalanden i förarbe-
ten till behandlingsregler berörs för att analysera lagstiftarens mer generella 
motiv till att använda en teknikneutral utformning av lagstiftningen.

i detta och senare avsnitt används emellanåt benämningen säkerhetsbegrep-
pet. med detta avses ett samlingsnamn för olika aspekter som alla på ett eller 
annat sätt kan hänföras till säkerhet; exempelvis vad som avses med säkerhet i 
kontexten rikets säkerhet, de hotbilder som påverkar säkerhetsbedömningar i 
samhället, de former som arbetet för rikets säkerhet bedrivs genom, eller före-
ställningar om risk och möjligheterna att förebygga denna risk. Detta begrepp 
kommer behandlas vidare i kapitel tre, men när säkerhetsbegreppet används i 
detta avsnitt är det alltså ett samlingsnamn för flera olika faktorer som avses.

Studien rör en del av den polisiära underrättelseverksamheten som ibland 
brukar benämnas säkerhetsunderrättelsetjänsten. Då detta begrepp ibland 
också kan avse den militära säkerhetsunderrättelsetjänsten, och dessutom 
felaktigt antyder en organisation som är separat från Säkerhetspolisen i övrigt, 
används det inte för att avgränsa området. istället är studien avgränsad till 
Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet. Denna kan även kategoriseras som 
civil, dock inte i be  tydelsen icke-polisiär, utan i betydelsen icke-militär. 
avgränsningen mellan denna civila/polisiära verksamhet å ena sidan, och den 
militära underrättelseverksamheten å andra sidan har historiskt sett varit täm-
ligen oproblematisk. På senare år har dock en breddning av säkerhetsbegreppet 
och inriktningen för försvarsunderrättelseverksamheten gjort att en viss över-
lappning existerar mellan de civila och militära underrättelseverksamheternas 
mandat och mål.23 Som framgår av syftet behandlas i avhandlingen endast de 
lagregler som på ett eller annat sätt reglerar Säkerhetspolisens inhämtning av 
uppgifter om elektronisk kommunikation. i den utsträckning andra regler 
berörs så sker detta endast utifrån deras relevans för Säkerhetspolisens tillgång 
till uppgifter i underrättelseverksamheten, eller för att peka på skillnader gent-
emot annan verksamhet som kan vara relevanta för mitt syfte. Det bör dock 
poängteras att även om avhandlingen rör Säkerhetspolisens inhämtning så 
behandlas även den inhämtning som sker genom signalspaning hos Försvarets 

22 Exempelvis för att visa på betydelsen av det regelverk som reglerar inhämtning eller för att 
visa på vilka funktioner som den inhämtade informationen fyller i underrättelseverksamheten. 
23 Se avsnitt 3.2.3.2 för en mer utförlig genomgång av denna överlappning och gränsdrag-
ning.
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radioanstalt, i den utsträckning Säkerhetspolisen har möjlighet att inrikta 
denna signalspaning.

En avgränsning har slutligen gjorts i det att studien främst fokuserar på 
de regler som rör underrättelseinhämtning som kan rikta sig mot svenska 
medborgare. Detta innebär att regelverket om tvångsmedel vid särskild utlän-
ningskontroll inte kommer att behandlas i sin helhet då detta är begränsat i 
sin användning mot en mindre grupp individer som har avvisningsbeslut mot 
sig motiverat av nationella säkerhetshänsyn. regelverket om särskild utlän-
ningskontroll kommer därför behandlas endast i den utsträckning avvägning-
ar eller lagstiftningsåtgärder som rör svenska medborgare hänvisar till, eller 
baseras på, de avvägningar som gjorts rörande särskild utlänningskontroll. En 
avgränsning har även gjorts i förhållande till sådana regler som endast träder 
i kraft vid krig eller krigsfara, exempelvis bestämmelserna i lag (1988:97) om 
förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna 
under krig eller krigsfara m.m. Sådana regler som inte är tillämpliga även i 
fredstid kommer inte beröras i denna studie.

1.2 metod och material
Denna studie är ett rättsvetenskapligt avhandlingsprojekt och metoden är 
rättsvetenskaplig. vad som utgör rättsvetenskaplig metod är föremål för viss 
diskussion och kan, till många forskarstuderandes förtvivlan, inte betraktas 
som något självklart, eller i vart fall inte föremål för en tydlig definition.24 i 
det följande redogörs för den metod som här använts,25 och inte för allmänna 
metodfrågor i rättsvetenskapen.

i studien analyseras regleringen av Säkerhetspolisens inhämtning av elektro-
niska uppgifter. Detta förutsätter en beskrivning av hur lagstiftningen rörande 
sådan verksamhet ser ut idag, samt hur denna lagstiftning sett ut vid ett antal 
tidigare tidpunkter. Denna beskrivning görs genom en analys och presentation 
av ett material som allmänt kan anses vara rättskällor; då det omfattar främst 
lagstiftning, förarbeten och doktrin.26 även viss praxis förekommer men denna 
är sparsam inom området.

24 vad den rättsvetenskapliga metoden innefattar har studerats och debatterats flitigt. Se till 
exempel Sandgren, 2006 s. 527–552, Olsen, i Svjt 2004, s. 105–145, agell, i Strömholm, 
s. 35–62, Lavin i Ft 1990, s. 71–74, Lavin, i Ft 1989, s. 115–129, Westerhäll i tfr, 1989, 
s. 295–304. asp, 2004, s. 48–51, Se även Södergren, 2009, s. 34–42 med hänvisningar.
25 ”Fastän detta är galenskap, så är det likväl metod, däri.” Shakespeare, William, Hamlet, 
akt 2, scen 2.
26 Peczenik, 1992, Bengtsson, 2002 i tfr 2002, s. 15 f.
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Den praxis som förekommer är i huvudsak sådan som genererats vid 
Europa domstolen för mänskliga rättigheter. Utifrån den mycket stora mängd 
avgöranden som genereras vid Europadomstolen så har ett urval skett av det 
som redovisas. Detta urval har framför allt skett utifrån tre faktorer. För det 
första utifrån att rättsfallen behandlar för avhandlingen relevanta artiklar av 
konventionen, här avses framför allt artikel 8. För det andra att avgörandena 
antingen rör inhämtning av elektroniska uppgifter, underrättelseverksamhet, 
eller har relevans för vilka krav som uppställs för legitima inskränkningar 
av artikel 8 – särskilt kraven på proportionalitet och legalitet. För det tredje 
att rättsfallen antingen etablerat nya principer för tolkningen av konventio-
nen inom området, eller är avgjorda under de senaste åren. redogörelsen för 
konventionens rättspraxis syftar därför till att vara representativt, snarare än 
heltäckande.

Då syftet med studien är att möjliggöra jämförelser av lagstiftning över tid, 
och skälen som angivits till förändringar i denna lagstiftning,27 ligger fokus 
därmed på att studera de rättsliga resonemang och lösningar som lagstiftaren 
använt. i en studie av lagstiftarens resonemang blir det material som lagstifta-
ren själv producerar det centrala. Detta material kan inte alltid svara på frågor 
om tillämpningen av rättsreglerna, men de möjliggör en analys av bakom-
liggande rättsliga resonemang. Den praktiska tillämpningen av rättsreglerna 
omfattas också av mycket stark sekretess och innebär därför praktiska svårig-
heter i förhållande till insyn i tillämpningen på området. Dessa svårigheter 
påverkar dock inte studien i någon större utsträckning.28 Syftet med denna 
avhandling är i första hand att genom en studie av förarbeten svara på frågor 
om hur lagstiftaren närmar sig proportionalitetsbedömningar och vilka fak-
torer som kan påverka deras utfall. Genom denna utgångspunkt blir material 
rörande Säkerhetspolisens och domstolarnas faktiska tillämpning av lagstift-

27 Denna typ av metod har beskrivits som historiskt-komparativ, se Bylander, 2006, s. 37–41 
med hänvisningar. Petter asp har beskrivit den som en komparation i ett diakront backspegels-
perspektiv, där syftet är att förstå eller få perspektiv på vad som händer idag, se asp, 2004, 
s. 53–54.
28 materialtillgången på området har annars lett till att litteratur som berör Säkerhetspolisens 
område är ovanlig, se ett mer utförligt resonemang i Cameron, 2000, s. 13. Det har också lett 
till att forskare på området tagit till okonventionella metoder, exempelvis Dennis töllborgs 
aktionsforskning – där han bl.a. drev processer för att få del av material genom partsinsyn, se 
töllborg, 1986, s. 31. töllborgs metodval har fått välförtjänt beröm, se Scheinin, i retfærd 
nr 38, 10. Årgång 1987, s. 105. Det finns tyvärr påtagliga svårigheter med att passa in töll-
borgs metod i ett avhandlingsprojekt utifrån de krav dagens forskarutbildning ställer; särskilt 
kravet på att tidsmässigt hålla sig till fyra år och att precisera avhandlingsarbetet i det system 
för upprättande och uppföljning av individuella studieplaner som tillämpas av bl.a. Umeå 
universitet.
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ningen, som i stor utsträckning omfattas av sekretess, inte avgörande för att 
svara på frågeställningarna. i vissa fall kommer den konkreta tillämpningen 
att beröras utifrån sekundärkällor såsom utvärderingar och utredningar som 
berört denna tillämpning i offentligt tryck. Detta material kommer främst 
att bidra till att svara på om tillämpningen skiljer sig från den beskrivning 
av lagstiftningens tänkta tillämpning som förekommit i förarbetena, särskilt 
i de fall sådana förändringar i tillämpningen ligger till grund för nya lagstift-
ningsåtgärder.

Centralt i studien är proportionalitetsbegreppet. Detta proportionali-
tetsbegrepp kommer att behandlas som ett materiellt krav på lagstiftarens 
beredningsarbete, men också som en teoretisk analysmodell. med det sena-
re avses att proportionalitet kan användas som en idealbild av hur rättsliga 
proportionalitetsbedömningar bör genomföras. mot denna idealbild kan 
sedan ställas den verklighet som utgörs av lagstiftarens faktiska proportiona-
litetsbedömningar.29 Proportionalitet kan också, utifrån dess beståndsdelar  
fungera  som ett verktyg för att analysera lagstiftarens förhållningssätt till 
dessa beståndsdelar. Genom proportionalitetsprincipens materiella krav på 
redovisning av de bedömningar som påverkat proportionalitetsbedömningen, 
kan – i den mån dessa materiella krav uppfylls – dessa beståndsdelar så som 
de förstås av lagstiftaren öppnas upp för analys. De faktorer som påverkat 
lagstiftarens bedömning, liksom lagstiftarens beskrivning av dessa faktorer, 
kan sedan jämföras över tid för att förklara olika former av skiften i utfal-
let av proportionalitets bedömningarna. Proportionalitet som materiellt och 
teoretiskt ramverk liksom denna analysmodell berörs närmare i kapitel två 
nedan. i det fall lagstiftaren inte uppfyller det redovisningskrav som pro-
portionalitetsprincipen ställer upp kan bedömningen av vilka faktorer som 
påverkat utfallet bli svårare att utläsa direkt av förarbetena. En sådan frånvaro 
av synliga proportionalitetsbedömningar kan dock i så fall betraktas som ett 
resultat i sig. i förekommande fall torde också lagstiftarens förhållningssätt 
till personlig integritet och säkerhet i viss mån gå att utläsa av lagstiftningens 
faktiska utformning i lagförslagen.

Det bör påpekas att proportionalitet, liksom vissa andra begrepp i avhand-
lingen, inte berörs enbart ur ett svenskt rättsligt perspektiv, utan även ur ett 
vidare internationellt perspektiv. Denna internationella förståelse av exempel-

29 jfr Weber, 2011, s. 90. Se även Swedberg, 2005, s. 120. Skillnaden mellan idealbild och 
materiellt krav är i sammanhanget att idealbilden möjligen kan utgöra en högre ambitions-
nivå för proportionalitetsbedömningarna än vad som utgörs av det materiella kravet på 
samma bedömningar.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   32 2013-10-16   16.33



33

1 Inledning

vis proportionalitetsbegreppet kommer därmed att bidra till den idealiserade 
bild mot vilken den svenska lagstiftarens proportionalitetsbedömningar ställs, 
liksom till den teoretiska analysmodell som nämnts ovan. Denna använd-
ning av ett vidare internationellt material hämtar inspiration från att pro-
portionalitet allt mer kommit att betraktas som ett utslag för internationell 
eller transnationell konstitutionalism. Såväl proportionalitetens innebörd 
som beståndsdelar och metoden för proportionalitetsprövningar är i hög grad 
föremål för en internationell teoribildning, där metoder och förståelser av 
proportionalitetsbegreppet inom ett system påverkar metoder och förståelser 
inom ett annat.30 Detta ligger också i linje med Karlo tuoris teori om rättens 
olika nivåer. Enligt denna modell befinner sig lagar, förarbeten, rättspraxis, 
doktrin etc. på rättens s.k. turbulenta ytnivå.31 Under denna nivå återfinns den 
rättskulturella nivån, med tolkningsregler, rättsliga begrepp, allmänna läror, 
principer samt olika metoder för att lösa normkonflikter.32 i det nedersta lagret 
– rättens  djupstruktur – återfinns rättens fundamentala normativa principer och 
rationalitetsformer. i detta lager återfinner vi såväl mänskliga rättigheter som 
rättsstatliga principer.33 till skillnad från ytnivån sträcker sig de djupare nivå-
erna över större geografiska områden och är inte nödvändigtvis begränsade till 
olika länders jurisdiktion.34 Utifrån tuoris teori, men även utifrån hur exem-
pelvis proportionalitetsbegreppet rent konkret är utslag för en internationell 
rättsutveckling,35 blir inte endast svenskt material  av intresse för att bestämma 
innehållet i de allmänna rättsprinciper som verkar på djupare nivåer. När det 
exempelvis gäller betydelsen av rättsstatliga principer och mänskliga rättigheter 
blir material rörande dessa frågor som argumenterar utifrån likartade rättsliga 
djupstrukturer relevant för att avgöra dessa principers innehåll även i de fall där 
de appliceras på en lagregel som befinner sig i den svenska rättens avgränsade 
ytskikt. Detta kan tydligast märkas i den utredning kring proportionalitet och 
intresseavvägningar som görs i kapitel två, där ett vidare rättsteoretiskt mate-
rial använts. även i förhållande till begreppet personlig integritet används ett 
vidare internationellt material. Detta material är dock inte avsett att förklara 

30 Se Stone Sweet & mathews, 2008, s. 159–164, Schlink, 2012, s. 736, samt vidare avsnitt 
2.3 nedan.
31 tuori, 2002, s. 154–155. På denna nivå är giltigheten av reglerna i huvudsak lokalt begrän-
sat till ett visst lands jurisdiktion – svenska regler i Sverige, tyska regler i tyskland, även om 
också supranationella regler så som EU-rätt ingår.
32 Ibid. s. 192.
33 Ibid. s. 190–192.
34 Ibid. s. 194.
35 Se avsnitt 2.3. Detsamma gäller det svenska integritetsbegreppet som hämtat inspiration 
från bl.a. amerikansk rätt, se avsnitt 4.6.
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innebörden av det svenska begreppet, utan snarare att visa på hur begreppet 
kan förstås och har behandlats internationellt och därigenom visa på de vägval 
som den svenska lagstiftaren gjort i förhållande till begreppet.

Samma tendenser påverkar studien även på säkerhetsområdet där ett inter-
nationellt material används. även om begreppet rikets säkerhet antyder en 
verksamhet som i hög grad är nationellt avgränsad går det att konstatera att 
arbetet är föremål för en internationell rättsutveckling, särskilt inom området 
kontraterrorism, där förutsättningarna för arbetet blir beroende av beslut och 
lagstiftning på supranationell nivå, företrädesvis inom FN och EU.36

även i förhållande till den tekniska utvecklingen och frågor som rör regle-
ring av tekniska aspekter av inhämtningen används ett vidare material med 
vissa internationella utblickar. Detta sker dock utifrån delvis andra utgångs-
punkter nämligen att belysa tekniska frågor som är likartade och som påver-
kar innebörden av den svenska lagstiftningen. Syftet är alltså inte att genom 
dessa utblickar utföra en direkt komparation av olika rättssystem, utan för 
att illustrera vissa frågor som i andra rättsordningar blivit föremål för en mer 
detaljerad debatt, visa på den svenska lagstiftarens vägval eller för att peka på 
tendenser som kan ha påverkan på den svenska lagstiftningen.

Det rättsområde som studeras präglas i stor utsträckning av vad Dworkin 
klassificerat som principer, dvs. regler av icke absolut av/på karaktär.37 Exem-
pelvis är rätten till privatliv inte absolut, utan skall vägas mot vissa legitima 
motstående intressen, varefter principen om privatlivets helgd kan respekteras 
i större eller mindre grad. Dessa principer ställs därmed mot vissa mål som 
staten vill uppnå – exempelvis säkerhet – som Dworkin klassificerat som 
policys.38 Både principer och policys vilar på exempelvis etiska, samhälleliga 
och tekniska faktorer. För att studera hur dessa förändrats över tid krävs en 
mer eklektisk metod än i vart fall en striktare förståelse av rättsdogmatiken 
medger.39 i vissa delar används därför ett material som inte är att betrakta som 
klassiska rättskällor för att kunna göra en vidare analys av rätten. Detta syns 
tydligast i fråga om begreppen säkerhet och personlig integritet i förhållande 
till en teknisk utveckling. Dessa begrepp är förvisso att betrakta som rättsliga 
där de används i det rättsliga materialet, så som i grundlag, Europakonventio-

36 Sheppele, 2010, s. 437–457.
37 Dworkin, 1977, s. 22–39. Se även alexy, 2002, s. 44–48 som dock har en delvis annan syn 
än Dworkin i fråga om principernas närmare karaktär.
38 Ibid. jämför dock alexy, 2002, s. 44–110, som inte gör samma strikta åtskillnad som 
Dworkin. Se även närmare i avsnitt 2.4.5.1 nedan.
39 Se Bygrave, 2002, s. 10. För en diskussion om vad den klassiska rättsdogmatiken innebär, 
se bl.a. Peczenik, 1995, s. 284–286, jfr Sandgren, 2005, s. 655.
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nen etc. De är dock också på samma gång vad som ibland brukar benämnas 
utomrättsliga, exempelvis då de används som politiska värdeord eller som 
mål i policydokument, strategier och programförklaringar (som alla får anses 
ge uttryck för vad Dworkin benämner policys). Säkerhet och integritet vägs 
också mot varandra av lagstiftaren vid uppkomsten av lagstiftningen. vid 
denna avvägning blandas på många sätt begreppens rättsliga innebörd med 
en mer allmän innebörd i form av politiska ställningstaganden och värden 
så som en säkerhetspolitisk bedömning av hotbilder eller behovet att skydda 
samhället från terrorattentat. Genom att analysera, definiera och problema-
tisera begreppen rättsligt så analyseras, definieras och problematiseras också 
samtidigt den rättspolitiska bedömning som lagstiftaren gjort. Detta är till 
viss del en följd av att området är förhållandevis politiserat, men också uti-
från att begreppen som använts är tämligen odefinierade och otydliga i sina 
konturer, varför de i många fall tenderar att reduceras till politiska slagord. 
För att framgångsrikt definiera den rättsliga betydelsen av begreppen krävs 
en metod som utgår från allmänt vedertagna rättskällor, men för att hantera 
den begreppsblandning som sker i lagstiftarens avvägningsresonemang och 
dess effekter på rätten används även akademiska arbeten som berör koncepten 
säkerhet och personlig integritet. Den vetenskapliga litteraturen är därmed 
inte enbart avgränsad till det juridiska området. Svensk och internationell 
litteratur inom sociologi, filosofi, kriminologi och statsvetenskap ligger nära 
det område som undersöks och används för att ge ett vidare perspektiv till 
analysen av de rättsvetenskapliga frågorna. Detta material bidrar alltså inte 
till att definiera den rättsliga innebörden av begrepp eller söka fastställa någon 
slags gällande rätt. Däremot används materialet för att underbygga analysen 
av rätten och förklara faktorer som kan ha påverkat framväxten av rätten så 
som den fått uttryck i lagstiftningen.40 Detta bredare material syftar också till 
att ge ledning till underrättelseverksamhetens natur, teknisk utveckling som 
påverkar området, samt till att skapa en bättre förståelse för de värden – säker-
het och integritet – som berörs i studiens syfte.

40 Detta syftar i likhet med hur Westberg beskriver den intresse- eller problemorienterade 
ansatsen till att ”vidga synfältet utöver den ’gällande rätten’ och frigöra argumentationen från 
rättskällelärans begränsningar i material- och metodhänseende” Se Westberg, 1992, s. 426.
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1.3 terminologi
Studien sträcker sig som redan nämnts över flera ämnesområden. Huvud-
delen ligger någonstans i en gråzon mellan konstitutionell rätt, straffpro-
cessrätt och speciell förvaltningsrätt. terminologin som används kommer 
därmed att bestå av begrepp från olika rättsområden. Detta är inte så pro-
blematiskt, men värt att notera. vad som däremot är problematiskt är att 
många centrala begrepp som studien berör kommit att förses med ny språk-
dräkt från och med 2012. Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning 
har döpts om till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation respektive 
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.41 Detta blir delvis proble-
matiskt då avhandlingen i stor utsträckning är inriktad på lagstiftningsåtgär-
der över en längre tidsperiod. i diskussioner kring äldre lagstiftning torde de 
äldre begreppen vara de riktiga att använda, medan den senare lagstiftningen 
måste beskrivas med de aktuella begreppen. resultatet kan uppfattas som 
något förvirrande då koherensen i begreppsapparaten därmed blir lidande. 
En förvirrad läsare kan dock söka tröst i det faktum att begreppen i det när-
maste är synonyma, och att begreppen även ger viss ledning till vilken tids-
period diskussionen rör.

En annan begreppsmässig fråga rör benämningen av vissa lagstiftningsåtgär-
der. Lagstiftaren har bedömt det lämpligt att ge vissa lagar namn som må vara 
pedagogiskt deskriptiva, men som inte ens med ett stort mått av god vilja kan 
betraktas som hanterliga i en löpande text. Då rättsområdet inte är föremål 
för någon omfattande diskussion i doktrinen har inte heller särskilt många 
allmänt accepterade förkortningar av dessa lagar etablerats. vissa lagars namn 
har därmed fått lov att förkortas. ”Lag om tillgång till uppgifter om elektronisk 
kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverk-
samhet” har därför exempelvis fått förkortningen 2012 års inhämtningslag. av 
samma anledning har ”Lag om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga 
brott” med inspiration av senare förarbeten kommit att benämnas 2007 års 
preventivlag. Fler exempel finns och läsaren uppmuntras härmed att ta del av 
förkortningsförteckningen i början av boken. i huvudsak har dock bruket av 
förkortningar försökt hållas på en låg nivå för att förbättra läsbarheten.

Det går också att diskutera begreppet inhämtning av elektroniska upp-
gifter i underrättelseverksamhet. Flera alternativa begrepp förekommer, 
exempelvis preventiva tvångsmedel, preventiv kommunikationsinhämtning, 

41 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:juU8, rskr. 2011/12:212, lag (2012:281) om ändring i 
rättegångsbalken.
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underrättelse inhämtning, signals intelligence (SiGiNt), lawful interception 
(Li), mfl. i denna avhandling används flera begrepp synonymt, men framför 
allt underrättelseinhämtning, preventiva tvångsmedel eller preventiv inhämt-
ning.

1.4 Disposition
Studien omfattar totalt tio kapitel som sammanfattningsvis kan beskrivas på 
följande vis.

Kapitel 1 är snart slut och har inlett studien, presenterat dess syfte och 
metod, diskuterat vissa i studien använda begrepp, samt avslutats med att 
beskriva avhandlingens disposition.

Kapitel 2 beskriver studiens teoretiska och materiella ramverk. Här ana-
lyseras begreppet proportionalitet och de konstitutionella teorier som vuxit 
fram kring hur rättigheter och allmänintressen ska hanteras och avvägas mot 
varandra. Kapitlet beskriver också hur proportionalitet kan användas som ett 
analysverktyg för att studera hur vissa faktorer påverkar lagstiftarens propor-
tionalitetsbedömningar.

Kapitel 3 går närmare in på det intresse som lagstiftningen inom Säkerhets-
polisens område i allmänhet strävar efter att gagna, dvs. rikets säkerhet. Här 
berörs säkerhetsbegreppet som sådant, vissa av de fenomen som hotar denna 
säkerhet, liksom det arbete i form av underrättelseverksamhet som strävar 
efter att förebygga dessa hot, liksom den organisation, Säkerhetspolisen, som 
utför arbetet. i kapitlet berörs också vissa mer specifika rättsliga frågor som 
påverkar intresset av att hämta in information, så som förutsättningarna för 
internationellt underrättelseutbyte och bruket av underrättelseuppgifter som 
bevis i brottmål. Kapitlet är tänkt att ge en kontext till lagstiftarens avväg-
ningar som behandlas i senare kapitel.

Kapitel 4 behandlar privatlivet och den personliga integriteten, den rättighet 
som framför allt påverkas av de inhämtningsmöjligheter som lagstiftaren ska-
par för att tjäna säkerhetsintresset. i kapitlet berörs den personliga integritetens 
bakgrund, internationella och konstitutionella skydd, samt hur den personliga 
integriteten definierats i svenska offentliga utredningar. Kapitlet avslutas med 
en analys av varför den personliga integriteten är skyddsvärd, och vilket värde 
den kan anses ha för individen och för samhället i stort. Kapitlet syftar till att 
etablera de olika betydelser och tolkningar av begreppet och dess värde som 
lagstiftaren kan eller bör beakta i sina proportionalitetsanalyser.

Kapitel 5 närmar sig de mer konkreta frågorna i studien. Här berörs gemen-
samma tekniska frågor som är av betydelse för det preventiva regelverket som 
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helhet. Dels vilken kommunikation som överhuvudtaget kan bli föremål för 
inhämtning, dels de kategorier av uppgifter om elektronisk kommunikation 
som återfinns i de specifika inhämtningslagar som berörs i senare kapitel. 
Dessa kategorier av uppgifter behandlas i kapitlet utifrån deras mer specifika 
innebörd, deras nytta i underrättelseverksamheten samt de integritetsrisker 
som inhämtningen innebär.

Kapitel 6 beskriver bakgrunden till det preventiva regelverket med början 
i tidiga former av telefonavlyssning, vidare genom olika expansioner av dessa 
metoder och fram till läget strax innan de preventiva tvångsmedlens införan-
de. Denna historiska bakgrund är av betydelse då det preventiva regelverket 
bygger vidare på detta historiska regelverk och de metoder som etablerades 
där. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur missbruk av existerande 
regelverk använts för att möjliggöra inhämtning av uppgifter om elektronisk 
kommunikation för preventiva ändamål.

Kapitel 7 beskriver dagens preventiva regelverk. 2007 års preventivlag, 2012 
års inhämtningslag och Säkerhetspolisens möjlighet att inrikta signalspaning 
i försvarsunderrättelseverksamhet. Här berörs också kort möjligheterna att 
hämta in abonnemangsuppgifter genom lagen om elektronisk kommunika-
tion. i samband med redogörelsen för det preventiva regelverket berörs också 
vissa frågor som allmänt kan falla under rubriken legalitet, det vill säga i vilken 
utsträckning regelverket är förutsebart och i vilken utsträckning det begränsar 
myndigheternas skönsmässiga beslutsutrymme.

Kapitel 8 utgör studiens huvudsakliga empiriska avsnitt och beskriver dels 
historiska avvägningar rörande preventiva tvångsmedel, dels de proportiona-
litetsbedömningar som lagstiftaren gjort i fråga om de tre lagstiftningsåtgär-
der som är relevanta för studien. analysen av varje lag följer i huvudsak den 
struktur som presenterats i kapitel 2.

Kapitel 9 är ett förhållandevis fristående kapitel som rör lagstiftarens förhåll-
ningssätt till teknisk utveckling i form av den lagstiftningsteknik som kallas 
teknikneutralitet. Här analyseras teknikneutralitetens uttryckssätt, vilka skäl 
som ligger bakom teknikneutraliteten samt de konsekvenser teknikneutralitet 
kan ha för proportionalitet och legalitet.

Kapitel 10 presenterar studiens slutsatser och utgör en syntes och analys av 
vad som berörts i tidigare kapitel.
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2 rättigheter och proportionalitet i 
rättsstaten – ett materiellt och  

teoretiskt ramverk

2.1 Betydelsen av ett teoretiskt ramverk
Syftet med denna studie är, som framgått av föregående kapitel, att bland 
annat analysera hur lagstiftaren förhåller sig till vissa begrepp och fenomen. 
Därigenom blir det nödvändigt att kunna analysera dels vad som påverkar 
detta förhållningssätt, men också varför just dessa begrepp och fenomen och 
förhållningssättet till dessa har särskild betydelse för problemområdet. För att 
underbygga analysen kommer i detta kapitel ett ramverk att presenteras som 
bygger på dels vissa konkreta materiella krav som lagstiftaren har att förhålla 
sig till vid intrång i den personliga integriteten, dels på mer teoretiska över-
väganden om rättigheter, allmänintressen och avvägningar däremellan. Detta 
materiella och teoretiska ramverk syftar till att lägga en grund för efterföljan-
de kapitel som i sin tur kommer att studera de olika faktorer som identifierats 
som betydelsefulla i modellen.

inledningsvis kan här kort konstateras att metoder som hemlig avlyssning 
och övervakning av elektronisk kommunikation innebär intrång i den person-
liga integriteten hos dem som blir föremål för dessa metoder.42 Denna person-
liga integritet åtnjuter samtidigt ett grundlagsskydd genom regeringsformens 
2 kap. 6 §. individens privat- och familjeliv samt hem och korrespondens 
åtnjuter också ett rättighetsskydd genom Europakonventionens artikel 8.1. 
Såväl rättighetsskyddet i regeringsformen som det skydd som tillförsäkras av 
Europakonventionen lämnar dock utrymme för inskränkningar utifrån vissa 

42 i det följande används begreppen intrång, ingrepp, inskränkning och begränsning i förhål-
lande till skyddade rättigheter. även om begreppen kan användas huvudsakligen synonymt 
går det att notera vissa betydelseskillnader varför begreppen hädanefter används på följande 
sätt: Ett intrång eller ett ingrepp sker i någons faktiska privatliv eller personliga integritet. En 
inskränking sker av rätten till detta privatliv genom en lagstiftning som utgör undantag från 
denna rätt genom att exempelvis tillåta vissa intrång. En begränsning innebär att skyddsområ-
det för rättigheten begränsas. För en utförlig genomgång av vad som kan anses utgöra intrång 
i rättigheter generellt, se Bull, 1997, s. 427–434. i denna studie behandlas frågan i fråga 
om EKmr i kapitel 4.4.2. Det kan dock redan här konstateras att lagstiftaren betraktar de 
metoder som behandlas i avhandlingen som intrång i den personliga integriteten, om än med 
varierande omfattning, se allmänt kapitel 8.
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tillåtna ändamål och förutsättningar. Den rättsliga problematiken i debatten 
rörande hemliga tvångsmedel presenteras i regel som en konflikt eller intresse-
avvägning mellan brottsbekämpande myndigheters behov av metoder för att 
kunna tillförsäkra samhället säkerhet genom att förhindra och utreda brott 
å ena sidan, och individens rätt till personlig integritet å andra sidan. Denna 
problemformulering har kritiserats, bland annat för att den implicit innebär 
en modell där brottsbekämpningen endast kan vinna på att den personliga 
integriteten blir lidande.43 trots detta är denna problemformulering fort-
farande förhärskande i såväl förarbeten som doktrin, vilket får anses naturligt 
då beskrivningen i förvisso förenklad form redovisar den motsättning som 
finns mellan åtgärder som inskränker på den personliga integriteten, och 
skyddet av densamma. De hemliga tvångsmedlen och förhållandet till den 
personliga integriteten är dock en fråga som rymmer mer komplexitet än vad 
dessa beskrivningar ger sken av.

För det första; om avsikten är att väga två saker mot varandra, vilken metod 
används då för att väga dem? För det andra; om det är två intressen som står 
mot varandra, vad innefattar dessa intressen? För det tredje; vilken betydelse 
får de tekniska förutsättningarna för avvägningen? Svaren på dessa frågor 
kommer ofrånkomligen att få be  tydelse för utfallet i avvägningen. En teore-
tisk modell måste kunna ta hänsyn till och förklara betydelsen av dessa olika 
faktorer.

Den teoretiska modell som presenteras i detta kapitel utgår från den kon-
kreta metod, i form av proportionalitet, som kommit att tillämpas av dom-
stolar för att lösa konflikter mellan rättigheter och motstående intressen, 
samt teoretiska modeller som vuxit fram kring denna metod. Kopplingen 
mellan proportionalitet och rättsstatlighet behandlas också för att förtydliga 
den betydelse proportionalitet har för rättsstatens hantering av rättigheter, 
samt för att visa på vissa faktorer som blir avgörande för att tillförsäkra att 
proportionaliteten får genomslag i praktiken. till sist presenteras betydelsen 
av tre specifika faktorer för den rättsliga avvägningen i fråga om preventiv 
inhämtning av elektroniska uppgifter; säkerhet och hotbilder, den personliga 
integritetens innehåll, samt teknikutveckling. i senare kapitel kommer dessa 
tre faktorer att behandlas närmare och leda fram till analysen av konkreta 
lagstiftningsåtgärder inom underrättelseområdet.

43 Se vidare avsnitt 2.4.5 nedan.
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2.2 Konflikter mellan rättigheter och allmänintressen
Den preventiva underrättelseinhämtningens inverkan på rättsstaten och de 
rättigheter som ska tillförsäkras individen gör det motiverat att behandla vissa 
frågor rörande rättigheter och förhållandet till motstående intressen.44

Enligt ronald Dworkin är rättigheter att betrakta som principer som i en 
konflikt med motstående intressen eller målsättningar (policys) som staten 
önskar genomföra segrar genom sin natur som trumfkort. Enligt Dworkins 
resonemang kan rättigheter därför inte vägas mot statens intressen, denna 
utgångspunkt utgör själva grunden för deras funktion som rättigheter. indi-
videns rättigheter kan istället endast ge vika för andra individers eventuellt 
kolliderande rättigheter.45 En liknande stark syn på rättigheter återfinns hos 
Habermas som menar att en brandvägg måste upprätthållas mellan rättigheter 
och andra värden eller mål i samhället. rättigheter blir därmed undantagna 
från den nyttokalkyl som gäller för andra värden i samhället.46 Dessa synsätt 
rör rättigheter på principiell nivå, och går väl ihop med starka rättigheter så 
som förbudet mot tortyr som får betraktas som absolut. Det är dock svårt 
att i praktiken förena sådana synsätt med sådana rättigheter som rätten till 
privatliv (så som den uttrycks i exempelvis EKmr art. 8 eller regerings-
formens 2 kap. 6 §), som är föremål för tämligen vida och abstrakt uttryckta 
möjligheter för staten att göra intrång i rättigheten i syftet att värna viktiga 
allmänna intressen. trumfkorten blir här försedda med ett antal friskrivningar 
och undantag, och knappast att betrakta som rättigheter så som de förstås av 
Dworkin och Habermas.47 i fråga om denna typ av rättigheter med förbehåll 
ligger det därför kanske närmare till hands att söka en teori där rättigheter 
är att betrakta som uttryck för särskilt viktiga intressen, men som ändå kan 
förlora i en avvägning mot tyngre vägande allmänna intressen.

Enligt joseph raz är individuella rättigheter att betrakta som uttryck för 
allmänna intressen, vilket gör att de varken har större eller mindre betydelse 
än de intressen de är uttryck för.48 Detta resonemang bygger på att rättig-
heter förvisso har karaktären av att vara individuella, men de skulle inte ha 
den upphöjda ställning de har om de inte samtidigt tjänade allmänna värden 

44 Debatten om rättigheternas natur är långvarig och givetvis svår att göra rättvisa. Här kom-
mer därför endast några hållpunkter relevanta för den fortsatta framställningen att presenteras .
45 Dworkin, 1978, s. 184–205.
46 Habermas, 1996, s. 258–261.
47 Dworkin har uttryckt kritik mot sådana förbehåll, särskilt när de uttrycks i abstrakta ter-
mer som i EKmr art. 8. Se Dworkin, 1996, s. 59–79.
48 raz, 1986, s. 186–192, 254–255.
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som samhället sett ett behov av att upprätthålla. rättigheter står därför inte 
per definition i ett motsatsförhållande till allmänna intressen, utan är både 
beroende av, och tjänar dessa allmänna intressen.49 Denna syn på rättigheter 
kan kritiseras för att rättigheter därigenom riskerar tappa sin särskilda ställ-
ning och ständigt få ge vika för majoritetens intressen, vilket berövar rättig-
heterna deras primära funktion som ett skydd för individen mot övergrepp 
från de bestämmande.50 Det är dock inte säkert att raz syn på rättigheter 
nödvändigtvis behöver innebära att de försvagas. tvärtom torde rättigheterna 
utifrån den starka ställning de har i rättssystemet baseras på starka bakom-
liggande allmänna intressen eller värden. Om dessa bakomliggande intres-
sen uppmärksammades skulle de kunna förstärka rättigheternas ställning i 
de fall där rättigheterna i sina materiella uttryck försetts med undantag och 
möjligheter till avvägningar mot allmänna intressen. Som raz också framför 
så har rättig heterna i praktiken försetts med ett särskilt institutionellt skydd. 
Eftersom ingrepp mot en individ kan innebära att de kollektiva värden som 
rättigheten representerar lider skada så har upprätthållandet av rättigheterna 
i förhållande till individen blivit en uppgift för domstolarna. Dessa kan där-
med förhindra ingrepp som kan hota upprätthållandet av rättigheterna och i 
förlängningen de bakomliggande allmänna värdena.51 Som kommer att visas 
i kapitel 4 så innehåller eller ger rättigheter inte sällan uttryck för allmänna 
intressen på det sätt som raz framför.52 Hade det inte funnits ett allmänt 
intresse att skydda rättigheterna är det mindre sannolikt att de i praktiken 
skulle kommit att få den särskilda ställning de har. På samma sätt går det att 
diskutera om inte allmänna intressen många gånger kan formuleras som en 
syntes eller funktion av individuella intressen.53 För att kunna analysera såväl 
betydelsen av lagstiftarens förhållningssätt till rättigheter, som betydelsen av 
förhållningssättet till motstående allmänna intressen behövs en modell som 
tillvaratar dessa faktorer. En sådan modell går lyckligtvis att finna i den kon-
kreta rättstillämpningen.

49 raz, 1986, s. 255.
50 Exempelvis Dworkin har i media kritiserat uttalanden från den brittiska regeringen med 
innebörden att mänskliga rättigheter för terrorister måste vägas mot majoritetens behov, 
Dworkin menar att det är absurt att göra sådana nyttoberäkningar i fråga om mänskliga rät-
tigheter. Se Dworkin, i The Guardian, 24 maj, 2006.
51 raz, 1986, s. 258.
52 Se vidare avsnitt 4.7.2 rörande rätten till personlig integritet.
53 Se vidare rörande allmänna intressen i avsnitt 2.7.2 nedan.
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2.3  Proportionalitet: rättigheter och allmänintressen  
i praktiken

Oaktat vilken principiell ställning man väljer att inta i fråga om rättigheternas 
natur kan man konstatera att det i domstolar vuxit fram en konkret modell för 
att lösa konflikter mellan rättigheter och motstående intressen i form av pro-
portionalitetsprincipen.54 Principen finns representerad i rättssystem och kon-
stitutioner i så gott som alla länder där domstolar givits möjlighet att pröva 
giltigheten av lagstiftning i förhållande till konstitutionella rättigheter.55 vissa 
kommentatorer har gått så långt som att kalla proportionalitetsprincipen ett 
grundläggande inslag i en global konstitutionalism.56 Principen har också 
kommit att bli en etablerad och viktig rättsprincip i Europadomstolens praxis 
trots att den inte uttryckligen nämns i vare sig konventionen eller något av 
tilläggsprotokollen.57 inom den svenska rätten är proportionalitetsprincipen 
en erkänd rättsprincip och är också uttryckligen lagstadgad i såväl regerings-
formen, polislagen som i förhållande till flera straffprocessuella tvångsmedel 
i rättegångsbalken.58 Det går sannolikt att dra slutsatsen att den också har 
uppnått karaktären av en generellt giltig rättsgrundsats som inte endast ska 
tillämpas av lagstiftaren utan även tillämpas i det enskilda fallet av såväl för-

54 En viss förvirring kan uppstå genom att proportionalitet är ett samlingsbegrepp för ett antal 
principer, så som lämplighetsprincipen, behovsprincipen, etc. där proportionalitetsprincipen 
ingår som en komponent. i det följande avses med proportionalitet eller proportionalitetsprin-
cipen det samlade begreppet, där det som ibland, åtminstone i svensk kontext betraktas som 
den faktiska proportionalitetsprincipen kommer benämnas proportionalitet i strikt mening 
eller proportionalitet stricto sensu.
55 Barak spårar principens ursprung till tyskland på 50-talet varifrån den sedan migrerar till 
andra rättssystem över tid, se Barak, 2012, s. 181–182. Noteras bör dock att den berörts av 
Petrén så tidigt som 1949, se Petrén, 1949, s. 26–30. rörande den internationella framväx-
ten; se även Beatty, 2004, s. 162. Principen har dock tämligen sent kommit att få fotfäste i 
common-law systemen i exempelvis USa och Storbritannien, se allmänt Barak, 2012.
56 ’in our view, proportionality-based rights adjudication now constitutes one of the defining 
features of global constitutionalism, if global constitutionalism can be said to exist at all’, 
Stone Sweet & mathews, 2008, s. 3.
57 Se bl.a. rivers, i Cambridge Law journal, 65(1), mars 2006, s. 174–207, Barak, 2012, 
s. 184, Christoffersen, 2009, s. 31, mcBride, 1999, s. 23, Harris, et. al, 2009, s. 10–11.
58 Se exempelvis 2 kap. 21 § rF, 10 § Polislagen och 27 kap. 1 § rB. Sterzel menar dock att 
proportionalitetsprincipen inte spelat någon framträdande roll i den svenska förvaltnings-
rättsliga litteraturen, vilket dock inte berott på att den inte erkänts utan snarare ”för att man 
kommit fram till i stort sett samma resultat utan att utveckla en speciell princip […]”. Efter 
påverkan av bland annat Europakonventionen och Europadomstolens praxis menar dock 
Sterzel att den är definitivt etablerad i svensk rätt, Se Sterzel, 2009, s. 59–60. Se även integri-
tetsskyddskommitténs uttalande i SOU 2007:22, s. 449, citerat ovan i avsnitt 1.1.
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valtningsdomstolar som allmänna domstolar,59 särskilt vid avvägningar mel-
lan allmänna och enskilda intressen.60 inom EU-rätten är principen också 
erkänd. Den fick uttryck i begränsad utsträckning redan i romfördraget, 
men den har sedan utvecklats främst i rättspraxis som en grundläggande rätts-
statlig princip.61 Sedan EUs rättighetsstadga trätt i kraft går det också att tala 
om en utvecklad tillämpning av proportionalitetsprincipen i de fall som rör 
inskränkningar av stadgans rättigheter.62

även om proportionalitetsprincipen inte tillgodoser Dworkins syn på rät-
tigheter som trumfkort i principiell mening ger den rättigheter en särskild 
betydelse genom att intrång i rättigheter förutsätts bli föremål för en prövning 
som syftar till att begränsa och ogiltigförklara sådana intrång som är allt för 
omfattande i förhållande till det syfte som lagstiftaren genom intrånget söker 
uppnå. rättigheterna ges därmed en särskild ställning i den meningen att 
lagstiftaren till skillnad från vad som gäller för intressen i allmänhet inte är fri 
att fatta vilka beslut som helst på grundval av ett allmänt intresse.

Proportionalitetsprincipens styrka är att rättigheternas vikt i förhållande till 
motstående intressen ökar när dessa intressen söker begränsa centrala delar av 
rättighetens skyddsområde eller när det totala intrånget blir större. Samtidigt 
innebär principen att mindre allvarliga, eller mer perifera intrång kan tillåtas 
när detta motiveras av tydliga motstående intressen. Undantag från rättigheter 
måste också enligt principen stämma in på de legitima ändamål för inskränk-
ningar som finns uttryckta på samma normnivå som rättigheterna själva.63 
Proportionalitetens byggstenar ger också domare en konkret metod för att på 
ett strukturerat sätt ställa upp och redovisa stundtals mycket svåra intresse-
avvägningar.64 just det faktum att proportionalitetsprincipen ofta är ett verk-
tyg för en intresseavvägning gör dock att principen av naturliga skäl inte helt 
kan gå fri från den kritik som kan riktas mot sådana avvägningar. Kritiska 
röster har därför påtalat att proportionalitet riskerar leda till att rättigheterna 
helt går förlorade.65 Det är riktigt att vissa förespråkare av proportionalitet 

59 abrahamsson, i jt Nr 4 2008/09, s. 767–768.
60 Ibid. Se även rÅ 2001 ref. 72, samt Nja 2001 s. 409, där högsta domstolen tolkar person-
uppgiftslagen i ljuset av proportionalitetsprincipen.
61 van Gerven, 1999, s. 37–38. tridimas, 2006, s. 136. Se även abrahamsson, i jt Nr 4 
2008/09, s. 763–778.
62 Se närmare avsnitt 2.4 nedan.
63 Det går dock att spåra vissa skillnader i hur olika proportionalitetsmodeller hanterar skill-
naden mellan exempelvis rättigheternas innehåll eller omfattning å ena sidan och skälen som 
kan motivera intrång i rättigheterna å andra sidan. Detta berörs i avsnitt 2.4.5.1 nedan.
64 jfr Barak, 2012, s. 465–466.
65 tsakyrakis, 2009, s. 468–493, Se även Klatt & meister, 2012, s. 688, med hänvisningar.
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i grund och botten behandlar rättigheter som optimeringskrav, dvs. normer 
som kräver att något ska realiseras i den största utsträckning som är möj-
ligt utifrån faktiska och rättsliga möjligheter.66 även om det kan diskuteras 
huruvida detta i praktiken riskerar leda till att rättigheterna eroderas, bör det 
poängteras att proportionalitet som metod inte utesluter en starkare roll för 
rättigheterna, som särskiljer dem från de möjligheter som finns att inskränka 
dem.67 Då proportionalitetsprincipen erbjuder såväl en teoretisk som en prak-
tisk modell för intresseavvägningar är den dock en bra utgångspunkt för att 
kunna ställa upp ett teoretiskt ramverk för den förevarande studien. Det är 
därför värt att närmare undersöka proportionalitetens byggstenar, samt den 
kritik som riktats mot intresseavvägningar i allmänhet, och vissa teorier om 
proportionalitet i synnerhet, såväl som de argument som kan föras fram som 
svar på denna kritik.

2.4 Proportionalitetens byggstenar
Proportionalitetsprincipen förekommer som redan nämnts i många olika 
rättsliga kontexter och på olika rättsliga nivåer. Den återfinns som ett krav 
vid statliga inskränkningar av sådana rättigheter som skyddas av Europakon-
ventionen. Principen återfinns även på konstitutionell nivå i regeringsformen, 
liksom som en allmän rättsprincip inom förvaltningsrätten. Den förekommer 
också som ett principiellt krav vid tvångsmedelsanvändning enligt rättegångs-
balken. även om det många gånger går att identifiera gemensamma drag i vad 
som avses med proportionalitet finns dock även vissa skillnader i hur begrep-
pet används i olika rättsliga sammanhang.

Skillnaderna rör i regel vilka moment som anses ingå i proportionalitets-
bedömningen, men också vilka faktiska omständigheter den som gör pröv-
ningen har att förhålla sig till. i svensk rätt går det exempelvis att i viss mån 
skilja mellan en allmän förvaltningsrättslig betydelse och en straffprocessuell 
betydelse. Den förra har i fråga om myndigheters maktutövning mot enskild 
beskrivits som bestående av tre moment, åtgärdens nödvändighet, proportio-
nalitet och ett tredje moment med innebörden att det medel som innebär det 
lindrigaste ingreppet för individen ska väljas.68 Den straffprocessuella betydel-
sen av proportionalitet aktualiseras bland annat vid tvångsmedelsanvändning. 
i samband med denna talas det oftast om fyra principer i en proportionalitets-

66 alexy, 2002, s. 47, alexy, 2005, s. 572–573.
67 jfr Klatt & meister, 2012, s. 687–708, Se vidare avsnitt 2.4.5.4.
68 Bull, 2010, s. 99, 100–101, Helmius, 2005, s. 111, Petrén, 1949, s. 26–30.
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bedömning; legalitets-, ändamåls-, behovs- och proportionalitetsprinciperna. 
Dessa fyra principer ska gälla all tvångsmedelsanvändning även om det inte 
uttryckligen framgår av lag.69

i fråga om konstitutionella rättigheter och rättighetsinskränkningar, där 
proportionalitetsprincipen riktar sig till lagstiftaren och i förekommande fall 
till normprövande domstolar, tillförs ofta en lämplighetsprincip som kan 
sägas komplettera ändamålsprincipen.70 i den konstitutionella teoretiska 
litteraturen, som ofta utgår från den tyska proportionalitetsprincipen (Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz) går det utöver kravet på legalitet och ett legitimt 
ändamål att identifiera tre underprinciper: lämplighet, nödvändighet, och 
proportionalitet i strikt mening.71

i Europadomstolens praxis finner man liknande bedömningar, särskilt i 
förhållande till artiklarna 8, 9 och 10 som alla har liknande inskränkningsbe-
stämmelser. vissa särdrag går dock att notera. För det första sker nödvändig-
hetsbedömningen som ett led i den allmänna proportionalitetsbedömningen 
som domstolen gör utifrån frågan om inskränkningen av rättigheten är nöd-
vändig i ett demokratiskt samhälle. För det andra har domstolen i förhål-
lande till denna bedömning infört ett moment av kulturellt eller kontextuellt 
svängrum för staterna att själv bedöma nödvändigheten av åtgärder inom sin 
nationella kontext genom doktrinen om margin of appreciation.72 Det bör 
dock noteras att denna doktrin inte innebär att Europadomstolen gör en mer 
tillåtande bedömning av proportionaliteten, utan att Europadomstolen helt 
enkelt avstår från att göra en egen proportionalitetsbedömning i vissa fall som 
ligger inom staternas bedömningsmarginal.73 För det tredje läggs en stor ton-
vikt på legalitetsprincipen i form av vissa krav på tydligt och förutsebart lag-
stöd för intrång i skyddade rättigheter i syfte att undvika att statens aktörer ges 
allt för stort skönsmässigt utrymme till intrång i individers rättigheter. även 
på den europeiska nivån går det att identifiera vissa skillnader mellan hur 

69 Bring & Diesen, 2009, s. 275, Bylund, 1993, s. 56–59, Bylund & Ekelöf, 2006, s. 46–50.
70 Se Barak, 2012, s. 243–370 som dock behandlar ändamålets legitimitet som en första sepa-
rat förutsättning följt av en bedömning av om den valda metoden är lämplig för att uppfylla 
ändamålet.
71 alexy, 2005, s. 572–573, rivers, 2006, s. 181,
72 Detta utrymme för staterna har kopplats samman med den implementeringsfrihet rörande 
internationella konventioner som gäller för de fördragsslutande parterna. Se Cameron 2002, 
s. 95–96, se även Christoffersen, 2009, s. 71, som menar att proportionalitetsprincipen i 
Europakonventionen därför är väldigt långt från att vara lik den proportionalitetsbedömning 
som etablerats i doktrin och i tysk praxis då den verkar på en komplex arena av internationell 
och nationell rätt.
73 Se Klatt & meister, 2012, s. 706, se även Khosla, 2010, s. 303, med hänvisningar.
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principen tillämpas och betraktas inom olika rättsliga kontexter. inom EU-
rätten har exempelvis en proportionalitetsprincip tillämpats av EU-domstolen 
som länge skiljde sig från den som användes av Europadomstolen i Strasbourg 
i sin uttolkning av Europakonventionen.74 Dessa skillnader har dock i viss 
utsträckning kunnat kopplas samman med de olika rättsliga problem som de 
två domstolarna hanterat, vilket kan illustreras av att proportionalitetsprin-
cipen i de båda domstolarna har större likheter när EU-domstolen tilläm-
par EU:s rättighetsstadga. i förhållande till stadgan går det att konstatera att 
EU-domstolen hämtat inspiration från den proportionalitetsbedömning som 
tillämpas av Europadomstolen med den skillnaden att EU-domstolen inte på 
samma sätt tycks ge utrymme för staterna att göra egna bedömningar av nöd-
vändigheten. inte heller tycks EU-domstolen vara rädd för att ge sig in i, eller 
ifrågasätta, de proportionalitetsbedömningar som medlemsstaterna gjort.75 
Dessa skillnader torde vara ett uttryck för att EU-rätten inte betraktas som ett 
internationellt traktat med där tillhörande implementeringsfrihet, utan som 
en för medlemsstaterna bindande rättsordning i sin egen rätt.76

trots de skillnader som finns mellan proportionalitetsbegreppets använd-
ning i olika sammanhang går det sammantaget också att identifiera stora 
likheter i de proportionalitetsbedömningar som behandlar rättighetsinskränk-
ningar, oavsett om dessa rättigheter är konventionsskyddade eller konstitu-
tionella. Kraven är ofta likartade, eller fyller i huvudsak samma syften, även 
om tonvikten kan ligga på olika delar av bedömningen beroende på det sam-
manhang i vilket proportionaliteten ska bedömas.

74 inom EU-rätten skiljer man ibland på tre element (lämplighet, nödvändighet och avsak-
nad av oproportionell karaktär) och i vissa fall bara två, utan att göra det klart vilken av de tre 
ovanstående delarna man uteslutit. (van Gerven, 1999, s. 37.). Helmius har anfört att skillna-
derna mellan den europarättsliga proportionalitetsprincipen och den svenska främst handlar 
om att de situationer då principen används kan skilja sig åt, samt att det kan finnas skillnader 
i de rättsliga ramar som gäller för bedömningen. Samtidigt är det dock enligt Helmius i grun-
den samma hänsyn som ska tas enligt proportionalitetsprincipen inom europarätten och den 
svenska förvaltningsrätten. Se Helmius, 2005, s. 135.
75 EU-domstolen har i dessa fall övergått från ett krav på att en åtgärd inom EU-rätten inte 
får vara ”manifestly inappropriate” till att en åtgärd som inskränker en grundläggande rättig-
het enligt stadgan ska vara ”strictly necessary”. Se allmänt Lind & Strand, 2011.
76 Se Derlén & Lindholm, 2012, s.90–93.

”When the ECj proclaimed EU law to be a ’new legal order’ in van Gend en Loos it 
obviously did not take the ’order’ part lightly. On the contrary it has been working con-
tinously to safeguard that EU law is a complete system of law, an essential part of which 
is the uniformity of EU law.”

citatet återfinns på s. 90.
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De krav som kan ställas på proportionalitetsbedömningar bör för tydlighe-
tens skull behandlas utifrån dess minsta beståndsdelar. i det följande kommer 
därför det som kan samlas under proportionalitetens begreppsmässiga paraply 
behandlas utifrån följande komponenter som alla i olika former och samman-
hang ingår, eller bör ingå, i en proportionalitetsbedömning. Legalitetskravet 
utgör en första grundläggande förutsättning för att en rättighetsinskränkning 
ska vara tillåten. även om denna kan anses ligga utanför själva proportiona-
litetsprincipen är legalitetsprincipen svår att frånkoppla från proportionali-
tetsbedömningen då förekomsten, eller tillskapande, av en inskränkande lag 
som antingen är, eller inte är, proportionerlig, är en förutsättning för att en 
proportionalitetsbedömning överhuvudtaget ska bli relevant. Därefter följer 
frågan om huruvida den rättighetsinskränkande lagen är tänkt att uppnå ett 
berättigat ändamål. Detta är ett krav som dock i lagstiftningssammanhang 
behöver kompletteras med en bedömning av den aktuella metodens lämplighet 
för att uppnå detta berättigande ändamål. Därefter följer en bedömning av 
åtgärdens nödvändighet (en bedömning som också i vissa sammanhang kan 
benämnas behovsprincipen). till sist prövas åtgärdens proportionalitet i strikt 
mening (eller proportionalitet stricto sensu), dvs. om den valda metoden och 
dess potentiella effekter är proportionerlig i förhållande till det berättigade 
ändamål som den söker uppnå. vad dessa beståndsdelar närmare innefattar 
kommer beröras i det följande.

2.4.1 Legalitetsprincipen
innan proportionalitetsprincipen överhuvudtaget blir aktuell vid en rättig-
hetsinskränkning krävs att denna inskränkning når upp till ett grundläggande 
första tröskelkrav i form av det krav på lagstöd som innefattas i legalitetsprin-
cipen. Principen har allmänt en grundläggande roll i den svenska grundlagen 
genom 1 kap. 1 § 2 st. rF som stadgar att all makt ska utövas under lagarna.77 
i förhållande till inskränkningar av grundlagsskyddade rättigheter har dock 
legalitetsprincipen ett något mer konkret uttryck genom 2 kap. 20 § rF som 
föreskriver en möjlighet att inskränka vissa rättigheter, men som samtidigt 
uppställer ett krav på att sådana inskränkningar ska ske genom lag. Kravet 
på lagstöd innebär i praktiken att en rättighetsinskränkning i förhållande till 
exempelvis den personliga integriteten endast kan grunda sig på en rättsakt 

77 Sterzel menar att skrivningen är så allmänt hållen att den saknar betydelse i rättslivet, 
och att den borde få ytterligare konkretisering i rF genom ett krav på att ”ingripanden av 
myndigheter alltid måste vara grundade på uttryckliga författningsbestämmelser”, Se Sterzel, 
2009, s. 63. jämför dock tvångsmedelskommittén som i SOU 1984:54, s. 47–48 ansåg att 
stadgandet i rF 1:1 var ”fullt tillräckligt i sammanhanget”.
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som beslutats av riksdagen.78 Legalitetsprincipen i rF har också i förhållande 
till straffprocessuella tvångsmedel i litteraturen ansetts innefatta vissa krav på 
lagstiftningens kvalitet. Bland annat att sådana regler bör vara obligatoriska 
och tvingande, i syfte att tillförsäkra godtycke och överraskande tillämpning, 
att handlingsmönstren regleras i detalj, samt att elasticitet och vaga, obestämda 
och mångtydiga rekvisit undviks.79 Liknande kvalitetskrav har också utveck-
lats i praxis.80 Legalitetsprincipen får också inverkan på i vilken utsträckning 
lagstöd för rättighetsinskränkningar kan anses finnas genom användning av 
olika former av lagtolkning, där tolkningar som med normal läsning går att 
passa in i ordalydelsen ansetts rymmas inom legalitetsprincipen, medan olika 
former av ändamålstolkningar eller andra mindre strikta tolkningsformer inte 
ansetts godtagbara vid inskränkningar av fri- och rättigheter skyddade av rF.81

även i fråga om Europadomstolens uttolkning av Europakonventionen 
återfinns ett krav på lagstöd för sådana åtgärder som inskränker sådana kon-
ventionsskyddade rättigheter där inskränkningar överhuvudtaget är tillåtna, 
vilket är fallet med artikel 8. Europadomstolen har i sitt laglighetskrav även 
inkluderat ett visst kvalitetskrav på lagstiftningen. Lagstiftningen ska vara 
förutsebar, inte lämna för stort utrymme för skönsmässiga bedömningar eller 
godtycke från statens sida, samt vara tillgänglig för allmänheten.82

Legalitetsprincipen innebär således implicit vissa kvalitetskrav på lagstift-
ningen. Dessa krav kan ses som uttryck för grundläggande formella rättsstat-
liga krav.83 Det första kvalitetskravet riktar sig mot lagens tillgänglighet. Detta 

78 vissa undantag från detta lagkrav finns i 2 kap. 20 § 2 st, som innebär en rätt för reger-
ingen att efter bemyndigande i lag begränsa vissa rättigheter genom annan författning. Detta 
undantag gäller dock inte för den personliga integriteten. Se närmare Bull, 2010, s. 99.
79 Se Bylund, 1993, s. 56–57, Bylund & Ekelöf, 2006, s. 46–47, se även Hjertstedt, 2011, 
s. 72–73, 133–134 som menar att lagstiftning i form av generalklausuler är mindre lämpade 
på det rättighetsinskränkande området.
80 Se exempelvis Nja 1982 s. 700, rörande ledningsrätt, där HD framförde att det var ”klart 
att stor försiktighet måste iakttas när det gäller att tillämpa en tvångslagstiftning av föreva-
rande slag på en anordning som inte har entydigt stöd i lagtext och motiv”, och Nja 2004 
s. 336, ännu ett fall rörande ledningsrätt, där HD med hänvisning till föregående rättsfall och 
Europadomstolens praxis i fråga om artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonven-
tionen inkluderade ett krav på att lagen måste vara tillräckligt precis för att göra ingreppet 
i äganderätten förutsebart, varför en sådan lagstiftning inte bör tolkas extensivt, även om 
praktiska skäl skulle tala för en ändamålstolkning. Eftersom legalitetskravet är detsamma i 
Europakonventionens art. 8:2 torde resonemanget vara tillämpligt även på intrång i den per-
sonliga integriteten.
81 Se Sterzel, 2012, s. 82–84, 94.
82 Se närmare avsnitt 4.4.3.
83 Barak, 2012, s. 108, Se även venedigkommissionen, On the Rule of Law, Study No. 512 / 
2009, särskilt p.44 och p. 46, samt vidare avsnitt 2.5.1 nedan.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   49 2013-10-16   16.33



50

2 Rättigheter och proportionalitet i rättsstaten – ett materiellt och teoretiskt ramverk

är i de flesta fall okomplicerat och innebär i första hand att lagarna publicerats 
på ett korrekt sätt. Detsamma gäller för sådan praxis, förordningar eller andra 
typer av rättsligt material som är av relevans för rättstillämpningen. Det har 
generellt ansetts tillräckligt att det rättsliga materialet är tillgängligt för exper-
tis och yrkesfolk, men vilken närmare krets som blir relevant beror i sin tur 
på karaktären och målgruppen för de relevanta bestämmelserna.84 Frågan om 
tillgänglighet kan bli mer komplicerad i förhållande till regleringen av vissa 
frågor kopplade till rikets säkerhet.85 i de fall där mer detaljerade riktlinjer 
och regler förblir hemliga har det genom Europadomstolens praxis utvecklats 
ett krav på att i vart fall de bestämmelser som avgör omfattningen av den 
skönsmässiga beslutanderätt som lagstiftningen ger myndigheterna ska vara 
tillgängliga för allmänheten.86

Kravet på att lagstiftningen ska vara förutsebar och inte lämna utrymme för 
godtycke är på många sätt sammankopplade. Det handlar i båda fallen om att 
lagstiftningen ska vara tydlig och konstruerad med en viss nivå av precision, 
både i förhållande till en eventuell individ för att denne ska kunna anpassa 
sitt beteende efter bestämmelserna, men också i förhållande till myndighe-
ter så att dessa inte får för stort tolkningsutrymme som i sin tur öppnar för 
godtycke.

Kravet på förutsägbarhet är inte absolut då det i princip är omöjligt att i alla 
sammanhang uppnå fullständig konkretion och klarhet i lagstiftningen, på 
grund av dess generella karaktär.87 Samtidigt måste en rättighetsbegränsande 

84 Ekström, 2006, s. 245. Se även Barak, 2012, s. 116, som uttrycker det på följande sätt:
”The law is not a riddle. On the other hand, the more complex an issue is, the more 
complex the legal arrangement. The law is not a simple arithmetic equation, either. The 
clarity required is relative to the complexity of the issue at hand.”

85 Lagrådet har exempelvis framhållit att en praxis som växer fram i en domstol som p.g.a. 
sekretess inte publicerar sina avgöranden inte nödvändigtvis kan bidra till förutsebarhet i 
lagstiftningen, se nedan avsnitt 7.3.1.1.
86 Se exempelvis Silver mot Förenade Konungariket, (5947/72 6205/73 7052/75 7061/75 
7107/75 7113/75 7136/75) 25 mars 1983, p. 87–88, samt Liberty mot Förenade Konungari-
ket, (58243/00), 1 juli 2008, p. 62–63.
87 Se Europadomstolens dom i Sunday Times mot Förenade Konungariket, (6538/74), 26 
april 1979, p. 49, se även Europadomstolens dom i Silver mot Förenade Konungariket, 25 
mars 1983, p. 87–88, samt Europadomstolens dom i Cantoni mot Frankrike, (17862/91), 15 
november 1991, p. 31, där domstolen uttalade:

”as the Court has already had occasion to note, it is a logical consequence of the principle 
that laws must be of general application that the wording of statutes is not always precise. 
One of the standard techniques of regulation by rules is to use general categorisations as 
opposed to exhaustive lists. The need to avoid excessive rigidity and to keep pace with 
changing circumstances means that many laws are inevitably couched in terms which, to 
a greater or lesser extent, are vague.”
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lag nå upp till en viss nivå av förutsägbarhet. i förhållande till telefonavlyss-
ning har Europadomstolen exempelvis slagit fast att kravet på förutsägbarhet 
inte innebär att individen måste kunna förutse när myndigheterna sannolikt 
kommer avlyssna dennes teletrafik. Europadomstolen ställer dock ett krav 
på att lagstiftningen i tillräcklig utsträckning ska vara tydlig med under vilka 
omständigheter och på vilka villkor som myndigheterna har rätt att använda 
sådana åtgärder.88 Lagstiftningens förutsebarhet är knuten till frågan om den 
har tillräcklig precision för att en person – om än det kan kräva juridisk råd-
givning – kan anpassa sitt beteende efter den och förstå vilka konsekvenser 
den kan ha.89 vikten av denna precision har domstolen lyft fram som särskilt 
viktig i fråga om telefonavlyssning då detta anses som ett allvarligt ingrepp i 
den personliga integriteten och tekniken som används blir allt mer sofistike-
rad.90 Samma resonemang applicerades även på Säkerhetspolisens personal-
kontroll i Leander mot Sverige där domstolen dock anmärkte att förutsägbar-
heten inom kontexten hemlig personalkontroll inte kunde betyda samma sak 
som inom många andra fält. Kravet på förutsägbarhet innebar således ingen 
rätt för den enskilde att veta exakt vilka kontroller som görs om denne, men 
lagen måste, liksom vid hemlig avlyssning, vara tillräckligt tydlig för att ge 
tillräckligt god uppfattning om under vilka förutsättningar myndigheterna 
har mandat att utföra ett sådant hemligt intrång i privatlivet.91

Kravet på klarhet och precision i lagstiftningen är som redan nämnts inte 
endast av intresse för att individen ska kunna förutse lagstiftningens effekter 
och anpassa sitt beteende. Det är också av vikt för att undvika att lagstifta-
ren ger myndigheter möjlighet till godtyckliga inskränkningar av skyddade 
rättigheter. Detta blir särskilt tydligt i förhållande till hemliga åtgärder. Det 
skulle enligt Europadomstolen vara oförenligt med rättsstatliga krav om lag-

88 Europadomstolens dom i Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), den 2 augusti 
1984, p. 67. Se även Europadomstolens beslut i Weber och Saravia mot Tyskland, (54934/00), 
den 29 juni 2006, p. 94.
89 Se Europadomstolens dom i Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), 2 augusti 
1984, p. 67, Europadomstolens dom i Liberty mot Förenade Konungariket, (58243/00), 1 juli 
2008, p. 59. Hur förutsebar lagen måste vara beror också på vem den riktar sig till, där lag-
stiftning som riktar sig mot näringsidkare inom komplicerade branscher som medicin och 
telekommunikation kan tillåtas vara mer komplicerad, se Europadomstolens dom i Autronic 
AG mot Schweiz, (12726/87), 22 maj 1990, p. 55 & 59, samt Europadomstolens dom i Can-
toni mot Frankrike, (17862/91), 15 november 1996, p. 35.
90 Europadomstolens dom i Amann mot Schweiz, (27798/95), den 16 februari 2000, §. 
55–56, Europadomstolens dom i Kopp mot Schweiz, (23224/94), 25 mars 1998, § 72, även 
Europadomstolens dom i Huvig mot Frankrike, (11105/84), 24 april 1990, § 32, och Euro-
padomstolens dom i Kruslin mot Frankrike, (11801/85), 24 april 1990, § 33.
91 Europadomstolens dom i Leander mot Sverige, (9248/81), den 26 mars 1987, § 51.
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stiftningen ger den exekutiva makten eller en domare obegränsade möjlig-
heter att använda sig av hemlig övervakning av kommunikation, 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.92

Ett illustrativt fall där dessa krav inte uppfylldes var Liberty mot Förenade 
Konungariket. Fallet rörde inhämtning och genomsökning av stora mängder 
telekommunikation som gick via undervattensledningar till och från Storbri-
tannien, en inhämtning som syftade till att förebygga hot mot rikets säkerhet. 
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 förhindra missbruk av inhämtat 
material endast i manualer som inte var tillgängliga 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 tele-
kommunikation som gick till eller från de brittiska öarna. Som domstolen 
uttryckte det; ”The legal discretion granted to the executive for the physical cap-
ture of external communications was, therefore, virtually unfettered.”93

92 Europadomstolens beslut i Weber och Saravia mot Tyskland den 29 juni 2006, (54934/00), 
p. 94. Domstolen har särskilt pekat ut vissa minimikrav i form av skyddsmekanismer som 
måste finnas i lagstiftning rörande hemlig övervakning för att undvika maktmissbruk; en 
uppräkning av de brott som kan ligga till grund för inhämtning, en definition på de katego-
rier 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, 
samt omständigheterna när inhämtad information får, eller måste, raderas. Se Europadomsto-
lens beslut i Weber och Saravia mot Tyskland, (54934/00), 29 juni 2006,, p. 95. Upprepat i 
bl.a. Europadomstolens dom i Association for European Integration and Human Rights och 
Ekimdzhiev mot Bulgarien, den 28 juni 2007 (62540/00), § 76. trots att dessa krav utvecklats 
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 inte ska tillämpas även för mer generella strategiska övervakningssystem så som 
signalspaning, se Europadomstolens dom i Liberty mot Förenade Konungariket, (58243/00) 
den den 1 juli 2008, p. 63.
93 Europadomstolens dom i Liberty mot Förenade Konungariket, (58243/00) den den 1 juli 
2008, p. 64.
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2.4.2 Ett berättigat ändamål
En förutsättning för såväl lagstiftningsåtgärder rörande intrång i skyddade 
rättigheter som i bedömningen av när ett tvångsmedel ska få tillgripas är att 
det mål som ska uppnås med den rättsliga åtgärden är berättigat.94 Detta är ett 
sätt att bevara rättigheternas status genom att tillförsäkra att konstitutionella 
rättigheter endast inskränks genom ändamål som godtagits på konstitutionell 
nivå.95 ändamålet kan därmed sägas vara utgångspunkten för de intresse-
avvägningar som sedan ska göras rörande eventuella maktmedel.96 Såväl i 
svensk som internationell rätt brukar detta ses som något separat från själva 
proportionalitetsbedömningen. att målet är berättigat kan betraktas som ett 
tröskelkrav för att frågan om åtgärden är proportionerlig överhuvudtaget ska 
bli relevant.97 inom ramen för tvångsmedel i rättegångsbalken kallas detta steg 
för ändamålsprincipen.98 inom det straffprocessuella området innebär princi-
pen även att lagstiftaren i varje tvångsmedelsföreskrift uttryckligen måste ange 
de ändamål för vilket ett tvångsmedel kan användas.99

vad som kan anses som berättigade mål varierar naturligtvis mellan olika 
rättsområden. inom EU-rätten kan det exempelvis röra sig om att främja 
den inre marknaden,100 inom processrätten att utreda ett brott med ett visst 
straffvärde,101 och i samband med Europakonventionen att exempelvis främja 
allmän säkerhet eller moral.102 Det är allmänt accepterat i såväl internationella 
som nationella konstitutionella dokument att nationell säkerhet är ett sådant 
berättigat intresse som kan motivera inskränkningar av de flesta konstitutio-
nella och mänskliga rättigheter, varför frågan om ändamålets berättigande 
karaktär i första hand kommer att handla om vad som kan anses innefattas i 
begreppet.103

94 Se Barak, 2012, s. 246–248, Gydal, 1997, s. 222, Lindberg, 2005, s. 20, Bring & Diesen, 
2009, s. 275.
95 Se Klatt & meister, 2012, s. s. 690, som menar att detta är en faktor som kan bidra till att 
upprätthålla rättigheternas karaktär av trumfar, den andra faktorn återfinns i proporortiona-
litetsbedömningen i strikt mening, se avsnitt 2.4.5.4 nedan.
96 Helmius, 2005, s. 135.
97 Barak, 2012, s. 246–248, möller, 2012, s. 711.
98 Lindberg, 2005, s. 20, Bylund, 2006, s. 47.
99 Bylund, 2006, s. 47, Bring & Diesen, 2009, s. 275.
100 Se art. 5.2 & 3.3, EU-fördraget.
101 Se rB 27 kap. 18 § 2 st.
102 art. 8(2) Europakonventionen.
103 Barak, 2012, s. 268, se vidare avsnitt 3.1.1.
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För att avgöra om ett mål är berättigat görs ingen bedömning i sig av vilket 
medel som används för att nå målet. Ett mål kan alltså vara berättigat i sig 
självt även om medlen för att nå det är olämpliga.104 Det har framhållits att 
kravet på ett godtagbart ändamål även innefattar ett krav på att lagstiftaren 
tydligt måste ange de ändamål och syften som ligger bakom en rättighetsbe-
gränsande lagstiftning.105 Om dessa ändamål och syften inte är uttryckta får 
en bedömning göras av om det finns några intressen som kan vara tänkbara 
kandidater till att utgöra berättigade ändamål för en rättighetsbegränsning 
eller inskränkning.106 Enligt 2 kap. 21 § rF får begränsningar endast göras 
för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. 
vad detta konkret innebär är inte särskilt tydligt och har blivit föremål för 
viss diskussion i doktrinen.107 En tolkning som har viss elegans är att denna 
bedömning utifrån systematiska synpunkter bör kopplas ihop med det all-
männa stadgandet 1 kap. 1 § rF och de målsättningar som räknas upp i 
1 kap. 2 § rF.108 Kravet på att ändamålet ska vara godtagbart i ett demokra-
tiskt samhälle har vissa likheter med kraven enligt art. 8–11 i Europakon-
ventionen på att själva begränsningen av exempelvis rätten till privat- och 
familjeliv ska vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Detta senare krav 
innefattar dock en proportionalitetsbedömning,109 medan kravet i rF i första 
hand tycks vara riktat mot ändamålet bakom åtgärden.

2.4.3 Lämplighet
När legalitetskravet är uppnått och det kunnat konstateras att ändamålet med 
lagen är berättigat, blir nästa steg att bedöma om åtgärden är lämplig för att 
uppnå det eftersträvade målet. Detta kan tyckas tämligen självklart, men i 
många fall kan det råda osäkerhet kring om en viss åtgärd kommer att leda 

104 Barak, 2012, s. 249. En åtgärd för att nå detta berättigade mål kan däremot givetvis falla 
på andra steg i proportionalitetsbedömningen.
105 Se Bull, 1997, s. 434–437, med hänvisningar.
106 Det är i dessa fall inte den faktiska psykologiska inställningen hos personerna bakom 
lagen som ska ligga till grund för en sådan prövning utan ändamål som rationellt kan kopplas 
till lagens utformning. En lagstiftning kan exempelvis som i Smith & Grady mot Förenade 
Konungariket i praktiken vara ett uttryck för den homofobiska inställningen hos lagens skapa-
re, men frågan är om det går att finna något rationellt ändamål för lagen som kan tänkas vara 
legitimt, Se möller, 2012, s. 712. moralistiska och överdrivet paternalistiska ändamål som 
grund för rättighetsinskränkningar har ifrågasatts, se möller, 2012, s. 714 med hänvisningar.
107 Se Bull, 1997, s. 437–443, Holmberg, 1987, s. 664, Petrén & ragnemalm, 1980, s. 71, 
Nergelius,1996 (ii), s. 850.
108 Bull 1997, s. 439–440.
109 Se vidare avsnitt 4.4.3 nedan.
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till önskvärda resultat. i ett sådant fall måste denna osäkerhet kring utfallet 
vägas in i bedömningen av åtgärdens lämplighet.110

Lämplighetskravet riktar sig framför allt till lagstiftaren och aktualiseras 
därför primärt vid lagstiftning.111 Frågan kan dock uppkomma även vid 
normprövning, exempelvis i fråga om huruvida den valda metoden, exem-
pelvis hemlig avlyssning, är en lämplig metod för att uppnå det mål som moti-
verade lagen, såsom utredning av ett visst brott.112 Det kan förekomma att 
den åtgärd som implementeras egentligen syftar till att uppnå ett annat mål 
än det som framförts i lagstiftningsarbetet eller lagen och inte nödvändigtvis 
är särskilt lämplig för det öppet stadgade målet.113

Lämplighetsprincipen kan sammanfattningsvis uttryckas som att det måste 
finnas en rationell koppling mellan det berättigade målet och medlet som 
används för att uppnå det.114 Det är förvisso riktigt att lämpligheten är kopplat 
till nödvändigheten på så vis att en nödvändig åtgärd per automatik är lämplig, 
varför lämplighetskravet är onödigt om vi accepterat nödvändighetskravet. 
Kravet på lämplighet blir därför enligt Beckman fullständigt tandlöst och 
endast ett ingrepp som är ”synnerligen oklokt” blir olämpligt enligt denna 
princip.115 Lämplighetskravet torde dock kunna aktualiseras vid normpröv-
ning i den mån en lagstiftningsakt statistiskt sett visat sig ineffektiv för att 
uppnå sitt syfte, även om en sådan ineffektivitet även kan angripas på basis av 
andra faktorer än just lämplighet.116 Kravet på lämplighet får också kopplas till 

110 Barak, 2009, alexy, 2002, s. 418.
111 i samband med rättegångsbalkens tvångsmedel tycks lämplighetsbedömningen inte dis-
kuteras i någon större utsträckning. Sannolikt beror detta på att lämpligheten med den före-
slagna åtgärden ofta blir föremål för implicit prövning i samband med lagstiftningen skapats 
och att ett ifrågasättande av denna lämplighet skulle innebära normprövning. vissa aspekter 
av denna lämplighet i det konkreta fallet innefattas dock i den efterföljande behovsbedöm-
ningen, se avsnitt 2.4.4 nedan.
112 Se Bull 1997, s. 446.
113 Se exempelvis EG-domstolens dom i Cassis de Dijon (rewe-Zentral aG v Bundesmono-
polverwaltung für Branntwein (C-120-78)) där tyskland i det uppgivna syftet att förebygga 
alkoholmissbruk förbjöd svaga alkoholdrycker istället för starka, vilket delvis fick till effekt att 
tyska produkter gynnades på den inhemska marknaden.
114 Barak, 2012, s. 303. Bull 1997, s. 446.
115 Beckman, 2006, s. 11.
116 Se exempelvis Europadomstolens resonemang i Gillan and Quinton v. the United King-
dom (4158/05) där domstolen angrep legaliteten hos den brittiska polisens möjligheter att 
kvarhålla och genomsöka personer på öppen gata utan krav på misstanke i syfte att förebygga 
terrorattentat. Där angreps lagstiftningens legalitet utifrån statistiska resultat som pekade på 
att lagstiftningen gav utrymme för godtycke utan att uppnå resultat, ett resonemang som lika 
gärna hade kunnat ifrågasättas under rubriken lämplighet:

”in this connection the Court is struck by the statistical and other evidence showing the 
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kravet på ett berättigat ändamål. Kravet på ett sådant berättigat ändamål skulle 
framstå som underligt om det inte samtidigt fanns ett krav på att åtgärden 
skulle vara lämplig för att uppnå detta ändamål. även om lämplighetsbedöm-
ningens krav på rationell koppling mellan ändamålet och åtgärden ofta täcks 
upp av det följande kravet på nödvändighet, så kan lämplighetskravet fylla en 
funktion när en begränsande lag är lämplig för att uppfylla det tänkta ända-
målet, men endast uppfyller det i en mycket begränsad omfattning. i dessa fall 
kan frågan sorteras bort av lämplighetskravet varför ingen vidare bedömning 
av proportionaliteten blir nödvändig, vilket gör att lämpligheten trots allt fyller 
en viss – om än begränsad – funktion.117

även om en åtgärd används för att uppnå ett legitimt mål och kan anses 
lämpligt för att uppnå detta mål bör det påpekas att det finns åtgärder som 
överhuvudtaget inte är tillåtna och därmed stannar i denna del av bedöm-
ningen. Här kan särskilt nämnas tortyr, som alltså inte kan bli föremål för 
någon proportionalitetsbedömning.118 tortyr kan möjligen av vissa bedömas 
vara såväl ändamålsenligt som nödvändigt och i vissa fall möjligen propor-
tionerligt, men utgör en åtgärd som är kategoriskt undantagen alla former 
av intresseavvägningar och rätten till att inte utsättas för tortyr utgör såle-
des ett sådant trumfkort eller brandvägg som diskuterades i inledningen till 
detta kapitel.

extent to which resort is had by police officers to the powers of stop and search under sec-
tion 44 of the act. The ministry of justice recorded a total of 33,177 searches in 2004/5, 
44,545 in 2005/6, 37,000 in 2006/7 and 117,278 in 2007/8 (see paragraphs 44–46 
above). in his report into the operation of the act in 2007, Lord Carlile noted that 
while arrests for other crimes had followed searches under section 44, none of the many 
thousands of searches had ever related to a terrorism offence; in his 2008 report Lord 
Carlile noted that examples of poor and unnecessary use of section 44 abounded, there 
being evidence of cases where the person stopped was so obviously far from any known 
terrorism profile that, realistically, there was not the slightest possibility of him/her being 
a terrorist, and no other feature to justify the stop.”

117 Barak, 2012, s. 316. Kravet på lämplighet innebär dock inte att åtgärden behöver vara 
särskilt effektiv och vissa menar att även en mycket liten grad av lämplighet kan räcka för att 
åtgärden ska få passera till nästa steg i proportionalitetsbedömningen, se härvidlag möller, 
2012, s. 713.
118 Se Khosla, 2010, s. 299, som bland annat hänvisar till israeliska högsta domstolens dom i 
Public Committee against torture in Israel där domstolen påpekade att ”a reasonable investiga-
tion is necessarily one free of torture, free of cruel, inhuman treatment … These prohibitions 
are ’absolute’. There are not exceptions to them and there is no room for balancing”
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2.4.4 Nödvändighetskravet
Det sista steget innan den faktiska intresseavvägningen äger rum är bedöm-
ningen av åtgärdens nödvändighet. Detta brukar beskrivas som att det minst 
ingripande medlet för att uppnå ett givet ändamål ska användas. Det innebär 
att om flera möjliga medel existerar för att uppnå ändamålet ska det medel 
användas vars effekter orsakar minst besvär eller skada för en individ eller en 
skyddad rättighet.119

inom processrätten är nödvändighetskravet på tillämpningsnivån en del 
av behovsprincipen och innefattar vissa delvis andra frågeställningar än den 
konstitutionella nödvändighetsprincipen. Dessa skillnader går att hänföra 
till skillnaden i den situation där principerna tillämpas. Behovsprincipen 
innebär att tvångsmedel bara får tillgripas om det finns ett påtagligt behov 
av det, samt om det avsedda resultatet inte kan uppnås med andra, mindre 
ingripan de medel.120 Detta krav är relativt till de syften som intrånget är 
tänkt att uppnå.121 vidare ska enligt behovsprincipen en åtgärd avslutas så 
snart som syftet uppnåtts eller när det framgår att det inte kommer att kunna 
uppnås.122 Det har även ansetts att behovsprincipen innefattar en bedöm-
ning av effektiviteten i den valda metoden, alltså hur verkningsfull den är.123 
En sådan bedömning går till viss del in i frågan om lämplighet som berörts 
ovan. i en tillämpnings situation finns dock ett faktiska underlag för en sådan 
bedömning i det enskilda fallet som kan vara svår att göra utifrån generella 
hänsyn vid lagens tillkomst. i samband med tvångsmedel uttrycks ibland 
kravet på verkningsgrad i lagstiftningen på så sätt att en åtgärd exempelvis 
ska nå upp till ”synnerlig vikt för utredningen” – vilket får ses som ett uttryck 
för behovsprincipen.124 Enligt behovsprincipen får inte heller ett tvångsmedel 

119 Bull 1997, s. 446, Gydal, Proportionalitetsprincipen, Förvaltningsrättslig tidskrift nr 5 
1997, s. 223, Bylund, 2006, s. 4, Barak, 2012, s. 317.
120 Bylund, 2006, s. 48.
121 Beckman, Ludvig, Svjt 2006, s. 10, även Bring & Diesen, 2009, s. 276.
122 Bring & Diesen, 2009, s. 276, Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel, Thomson 
fakta, Stockholm, 2005, s. 23, Bylund, 2006, s. 48.
123 Bylund, 2006, s. 48.
124 Liknande rekvisit finns i 5 § i 2007 års preventivlag, se vidare under avsnitt 7.1.1. tvångs-
medelskommittén (Prop. 1988/89:124 s. 44) har definierat synnerlig vikt på följande sätt, 
vilket får ses som ett uttryck för behovsprincipen:

”Synnerlig vikt för utredningen inrymmer ett kvalitetskrav beträffande de upplysningar 
som avlyssningen kan ge. Dessa får sålunda inte inskränka sig till obetydliga detaljer, som 
man kan både ha och mista. Uttrycket innefattar emellertid därutöver ett krav på att 
utredningsläget gör avlyssningen nödvändig. vad som kan vinnas genom åtgärden får i 
princip inte vara åtkomligt med andra, mindre ingripande metoder. En slentrianmässig 
bedömning får inte förekomma i fråga om vare sig utredningsläget eller de andra förut-
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användas endast för att göra det enklare eller bekvämare för en myndighet att 
fullgöra sina uppgifter.125

inom den konstitutionella sfären kan nödvändighetskravet beskrivas som 
en sil som är tänkt att fånga upp de situationer där en lagstiftning innebär 
onödiga rättighetsinskränkningar i den mening att en annan åtgärd skulle 
kunna nå samma resultat utan lika långtgående konsekvenser. i den mån lag-
stiftaren alltså valt en ineffektiv metod för att uppnå lagstiftningens ändamål 
kan detta angripas genom kravet på nödvändighet.126

verkligheten är dock mer komplicerad än så. även om det ofta finns flera 
alternativa tänkbara medel för att uppnå ett givet ändamål så är det sällan 
som dessa medel är exakt lika effektiva i att uppnå detta ändamål eller inne-
bär samma kostnad eller påverkan på andra intressen. En strikt förståelse av 
nödvändighetskravet och dess förhållande till proportionalitet i strikt mening 
innebär att ett tänkbart alternativ måste uppfylla ändamålet i exakt samma 
utsträckning till mindre kostnad för individens rättigheter för att kunna leda 
till att en lagstiftning bedöms som varande icke nödvändig.127 i praktiken 
tillämpas dock nödvändighetskravet ibland något mer flexibelt. En åtgärd 
som inte i samma utsträckning uppnår det tänkta ändamålet, men som når 
en bra bit på vägen och samtidigt är mindre inskränkande kan i en sådan mer 
flexibel tillämpning påverka bedömningen redan på nödvändighetsstadiet. Ett 
sådant tänkbart alternativ kommer i annat fall vägas in i frågan om åtgärdens 
proportionalitet.128

Nödvändighetskravet måste dock förstås som relativt till det ändamål som 
ska uppnås. Det står därför lagstiftaren fritt att välja en mycket hög ambi-
tionsnivå i förhållande till det givna ändamålet. vad nödvändighetskravet 
innebär är endast att givet denna ambitionsnivå ska den metod väljas som 

sättningarna som gäller för tvångsmedlet. En granskning av utredningsmöjligheterna i 
det enskilda fallet måste alltid verkställas. Granskningen måste mynna ut i bedömningen 
att utredningen i princip inte kan föras framåt med andra medel och att det finns skäl 
att räkna med att avlyssningen – ensam eller i förening med andra åtgärder – verkligen 
kan få effekt.”

125 Lindberg, 2005, s. 23; SOU 1984:54, s. 77, jO 1997/98 s. 133. Notera dock prop. 2005/ 
06:178 s. 58 och prop. 1988/89:124 s. 45 där det framhålls att mindre ingripande metoder 
inte behöver användas om det exempelvis skulle innebära orimligt hög personalinsats.
126 rivers, 2006, s. 200.
127 rivers, 2006, s. 189.
128 Se möller, 2012, s. 714–715.
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innebär minst påverkan på individens rättigheter, något som lett till att nöd-
vändighetskravets förmåga att skydda exempelvis den personliga integriteten 
har ifrågasatts.129 Det är också riktigt att nödvändighetskravet måste betrak-
tas som värdeneutralt i det att beslutsfattaren kan välja vilken ambitionsnivå 
som helst. Detta innebär att i ett samhälle som strävar efter hundraprocentig 
nationell säkerhet blir betydelsen av nödvändighetsprincipen endast att; givet 
detta mål är den valda metoden den minst inskränkande av de möjliga meto-
derna? Nödvändighetskravet innebär inte heller någon intresseavvägning, då 
denna sker i nästa steg, utan endast en rankning av möjliga metoder för att 
uppnå ett syfte; från den minst ingripande i en skyddad rättighet, till den mest 
ingripande – där den minst ingripande ska väljas.130

Kravet på nödvändighet har utifrån dess relation till ambitionsnivån beskri-
vits som en rättslig motsvarighet till det välfärdsekonomiska begreppet pareto-
optimalitet, vilket i det här sammanhanget kan beskrivas som en situation 
då en åtgärd inte kan förändras så att det ena intresset tillgodoses i högre 
utsträckning utan att det andra tillgodoses i mindre utsträckning.131 Något 
som kan illustreras grafiskt genom en pareto-optimal fördelningskurva enligt 
fig. 1.132

129 Se Beckman, Svjt 2006, s. 11:
”anledning till dessa tvivel är att en åtgärd måste betraktas som nödvändig – oavsett hur 
ingripande den är – så länge som den är det enda sättet att uppnå ett givet syfte. Kravet på 
minsta möjliga intrång är, som påpekats ovan, relativt till ett bestämt syfte. En åtgärd som 
är mindre frihetsberövande bör därför väljas endast om den åtminstone är lika effektiv för 
att uppnå samma syfte. Om den tolkningen tillåts kan det förstås även vara fallet att den 
åtgärd som är mer effektiv samtidigt är den som skulle medföra ett större intrång. i sådana 
fall blir kravet på nödvändighet utan betydelse.”

jämför dock Barak, i Barak, 2012, s. 337, som kallar nödvändighetskriteriet för själva hjärtat 
i proportionalitetsbedömningen.
130 rivers, 2007, s. 171. Se även Boucht, 2011, s. 261. För att göra en litterär liknelse så kan 
exempelvis den kontrollapparat över medborgarna som beskrivs i George Orwells Nitton-
hundraåttiofyra bedömas som nödvändig för att uppnå målet av nolltolerans för politiskt av -
vikande åsikter eller beteenden förutsatt att samma ambitionsnivå inte skulle kunnat uppnås 
genom att exempelvis begränsa övervakningen till rumsavlyssning istället för kameraövervak-
ning. att åtgärderna sedan måste bedömas utifrån kravet på legitimt ändamål och proportio-
nalitet är en annan sak.
131 Se Schlink, 2012, s. 724, Stone Sweet & mathews, 2008, s. 95, samt rivers, 2007, s. 173.
132 Figuren är hämtad (i något modifierad form) ur rivers, 2007, s. 173.
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i det teoretiska scenario som kurvan ger uttryck för kan inte både samhäl-
lets säkerhet och den personliga integriteten öka samtidigt, utan måste alltså 
ställas upp mot varandra på ett sätt där det ena värdet ökar på bekostnad av 
det andra. Kurvan blir därför konvex där en ökning på ena axeln leder till en 
minskning på den andra. Fältet innanför kurvan är de faktiskt möjliga lagstift-
ningsåtgärderna, och fältet utanför består av faktiskt omöjliga lagstiftnings-
åtgärder. Eftersom lagstiftaren måste välja den minst ingripande metoden 
av de faktiskt möjliga för att uppnå viss grad av uppfyllelse av vardera värde 
måste en punkt längs den konvexa kurvan väljas. Figuren ger således uttryck 
för att lagstiftaren utifrån enbart nödvändighetsprincipen helt kan inskränka 
den personliga integriteten om det är vad som krävs för att uppnå den valda 
nivån av nationell säkerhet, och vice-versa. Det enda som nödvändighetskri-
teriet innebär är att givet den nivå lagstiftaren strävar efter, måste den för det 

Fig. 1. Nödvändighet illustrerad som pareto-optimal kurva.
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motstående intresset minst inskränkande metoden väljas, dvs. en punkt längs 
nödvändighetskurvan.

Utgångspunkten är således det eftersträvade ändamålet med en viss metod. 
Så länge detta syfte når upp till kravet på legalitet och legitimitet bidrar nöd-
vändigheten endast med en begränsning i fråga om vilken metod som väljs. 
Styrkan hos nödvändighetsbedömningen beror således i stor utsträckning på 
hur detaljerat de ändamål som tillåts inskränka en rättighet har avgränsats. 
vad gäller rättigheter som tillåter färre och mer konkret beskrivna undan-
tag – såsom rätten till liv i Europakonventionens art. 2 med dess undantag i 
art 2. 2 p. – får nödvändighetsbedömningen större betydelse än i de fall där 
den inskränkta rättigheten – exempelvis personlig integritet i Europakonven-
tionens art. 8 – kan inskränkas för att uppnå en lång rad mer eller mindre 
abstrakt beskrivna ändamål.133 ändamål som förvisso i konkret lagstiftning 
måste kompletteras för att nå upp till Europadomstolens krav på legalitet.134 i 
fråga om den personliga integriteten får dock nödvändighetsprincipen framför 
allt en begränsande effekt i kombination med en proportionalitetsbedömning 
i strikt mening. Det bör dock noteras att nödvändighetskravet i förhållande 
till teknisk utveckling torde innebära en skyldighet att anpassa lagstiftningen 
om tekniska genombrott innebär att ett mindre intrång i en skyddad rättighet 
blir möjligt som samtidigt uppnår samma mål.135

Nödvändighetstestet innebär därmed inte någon egentlig intresseavväg-
ning.136 Kravet på nödvändighet fungerar istället som ytterligare ett tröskel-
krav som verkar gentemot vissa specifika situationer där en mindre inskrän-
kande åtgärd kan uppfylla samma mål. Nödvändighetskravet rensar därmed 
som redan nämnts främst ut intrång i skyddade rättigheter som beror på 
ineffektiva eller onödiga metoder.137 Om däremot en mindre inskränkande 
åtgärd inte kan uppnå riktigt samma effekt som den tänkta åtgärden, eller 
om en annan metod kan vara mindre inskränkande för en rättighet men ha 
viss åverkan på andra rättigheter eller allmänna intressen, så kan frågan inte 

133 Ett exempel på en tydligare avgränsning återfinns i möjligheten att använda våld enligt 
polislagens 10 §. även om bedömningen vid våldsanvändning i efterhand ofta faller tillbaka 
på straffrättsliga reglerna om nödvärn som är mer generösa. Se allmänt Boucht, 2011.
134 Se vidare avsnitt 2.4.1 ovan.
135 Huruvida förändrade omständigheter ska möjliggöra ogiltigförklarande av en regel som 
en gång funnits vara konstitutionell har varit föremål för diskussion. Se Bull, 1997, s. 447, 
som menar att nya omständigheter måste kunna möjliggöra ny prövning. Se även Barak, 
2012, s. 331. jfr dock Petrén & ragnemalm, 1980, s. 71.
136 Nödvändighetsbedömningar kan därför bli aktuella även i de fall där någon proportiona-
litetsbedömning inte är aktuell, så som i fråga om rätten till liv i EKmr art. 2.
137 rivers, 2006, s. 200.
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avgöras genom nödvändighetskravet och en intresseavvägning i strikt mening 
blir nödvändig.138

Det är värt att notera att i de fall där nödvändigheten brister, alltså där en 
mindre inskränkande åtgärd faktiskt skulle uppnå samma mål, så innebär 
detta tröskelkrav att åtgärden bedöms vara otillåten och att någon vidare 
intresseavvägning inte behöver ske. Det bör därför inte anses acceptabelt att 
en inskränkande åtgärd som inte kan anses strikt nödvändig för att uppnå ett 
visst syfte ändå godkänns utifrån en proportionalitetsbedömning.139 Exempel 
på när brister i nödvändigheten ”kompenseras” genom en proportionalitets-
bedömning finns dock i svensk praxis i ett fall där HD bedömt ett polis-
ingripande så som bristande i nödvändighet, men ändå friar utifrån en allmän 
proportionalitetsbedömning.140 Denna slutsats av HD:s majoritet har kritise-
rats av johan Boucht som anslutit sig till den i HD skiljaktiga meningen att 
andra händelser under dagen som förklarar ingripandet inte påverkar nöd-
vändighetsbedömningen. Boucht, liksom den skiljaktiga meningen i HD 
tycks, liksom Barak, förespråka att nödvändighetskravet ses som ett strikt 
tröskelkrav.141 Korrekt tillämpad kan dock nödvändighetskriteriet effektivt 
ogiltigförklara sådana åtgärder utan att mer komplicerade proportionalitets-
bedömningar i strikt mening behöver aktualiseras. En tydlig separation av 
nödvändigheten från proportionalitet i strikt mening bidrar också till att de 
rättsliga resonemangen blir tydligare och lättare att kommunicera till berörda 
parter i jämförelse med proportionalitetsbedömningar i strikt mening.

Europadomstolen har i sin uttolkning av Europakonventionen tillämpat 
nödvändighetskriteriet på ett något mer flexibelt sätt. Ett absolut krav på mins-
ta inskränkande åtgärd går inte att spåra i deras praxis. istället pendlar dom-
stolen mellan att använda olika strikta nödvändighetskriterier i förhållande 
till olika artiklar i konventionen, på samma sätt som konventionstexten också 
innehåller varierande skrivningar så som exempelvis ”absolutely necessary” i 
art. 2(2) och ”strictly necessary” i art. 6(1). Detta går enligt Christoffersen 
att förklara genom att konventionen lämnar ett visst utrymme för implemen-
teringsfrihet, dvs. konventionsstaternas möjligheter att välja mellan olika sätt 

138 Barak, 2012, s. 338. Barak framhåller i sammanhanget att ett ogiltigförklarande av en lag 
på grundval av bristande nödvändighet ofta är mindre känslig för domstolar än en bedömning 
av proportionaliteten i strikt mening, då det förra ses som en mer faktamässig bedömning och 
det senare som en mer politisk.
139 Barak, 2012, s. 337–338.
140 Nja 2006 N 26.
141 Boucht, 2011, s. 272–273, Barak 2012, s. 337–338.
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att uppfylla sina internationella åtaganden.142 Detta ska dock inte tolkas på 
så sätt att en åtgärd inte behöver vara nödvändig, utan snarare att domstolen, 
liksom i förhållande till proportionalitetsbedömningen i strikt mening lämnar 
ett visst utrymme för den nationella lagstiftaren och nationella domstolar där 
Europadomstolen avstår från att göra en egen bedömning. Detta utrymme 
varierar i sin tur beroende på om den nationella lagstiftningen ändå uppfyller 
en minimistandard eller ej. En åtgärd som inte strikt kan anses nödvändig 
men som ändå kan anses leva upp till en internationell miniminivå kan således 
tillåtas, medan det motsatta gäller för en åtgärd som inte lever upp till denna 
nivå.143 Denna flexibilitet torde dock inte kunna tillgodoräknas den svenska 
lagstiftaren i förhållande till vår inhemska nödvändighetsbedömning, som 
inte medger en sådan hänsyn till internationell implementeringsfrihet. inte 
heller tycks ett sådant svängrum medges av EU-domstolen i tillämpningen 
av rättighetsstadgan. i förhållande till den svenska lagstiftaren gäller alltså 
vår svenska behovsprincip och nödvändighetsprövning med ett strikt krav på 
minsta ingripande åtgärd för att uppnå syftet.

2.4.5 Proportionalitet i strikt mening
alla de tidigare steg som hittills behandlats inom ramen för proportionali-
tetsbedömningen har nogsamt undvikit den bedömning som innebär en reell 
intresseavvägning. Där tidigare bedömningar framför allt har intresserat sig 
för vad som är faktiskt möjligt, och strävat efter att sortera ut metoder som 
är otillåtna, onödiga eller olämpliga, innebär proportionalitet i strikt mening 
istället en bedömning av vad som är rättsligt möjligt. Det här är den del av 
proportionaliteten som är mest känslig och komplicerad och därmed också 
mest ifrågasatt. Denna kritik är sannolikt förknippat med att avvägningar 
dels kan innefatta känsliga politiska och moraliska överväganden vid sidan 
av de rättsliga, dels att både avvägningen som metafor och de metoder som 
används för att göra denna avvägning kopplas samman med påståenden om 
precision, objektivitet och mätbarhet som rättsliga intresseavvägningar inte 
nödvändigtvis lever upp till, eller ens syftar till att leva upp till. till sist är 
intresseavvägningen känslig av de skäl som berörts under avsnitt 2.2 ovan, 
nämligen frågan om rättigheter överhuvudtaget ska vara föremål för avväg-
ningar. i detta avsnitt beskrivs och analyseras ledande modeller för intresse-
avvägningens olika moment samt den kritik som riktats mot dessa modeller.

142 Christoffersen, 2009, s. 130–132.
143 Ibid. s. 133.
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Proportionalitet i strikt mening (stricto sensu), är det som i svensk litte-
ratur ofta avses med proportionalitetsprincipen.144 Detta är vad som utgör 
den egentliga intresseavvägningen. Här vägs det berättigade målet mot mot-
stående intressen som åtgärderna påverkar eller inskränker. När det gäller 
tvångsmedel är detta en bedömning om arten och varaktigheten av ingripan-
det står i rimlig proportion till det önskade målet.145 Fokus ligger således på 
de negativa verkningar som en viss åtgärd kan få på motstående intressen.146 
Skälen för åtgärden måste alltså uppväga det men som åtgärden innebär. På 
samma sätt som när det gäller lagstiftningsåtgärder eller normprövning är 
detta i slutändan en fråga om en prövning av konsekvenserna av åtgärderna.147 
vilka negativa konsekvenser som åtgärden anses få, och för vilka motstående 
intressen, blir därmed av avgörande betydelse.148

En intresseavvägning är en metafor som förutsätter en våg.149 Det är därför 
viktigt att komma ihåg att metaforen inte tillför något normativt innehåll till 
de idéer som de ger utryck för, eller för den delen någon logisk grund för idén 
den illustrerar. En metafor syftar bara till att presentera idén på ett sätt som 
går att förstå.150 Kelsen har uttryckt det:

”Också den s.k. intresseavvägningens grundsats är blott en formulering, ingen 
lösning, av [normkonflikten]. Den ger inte den objektiva måttstock enligt 
vilken motsatta intressen kan jämföras med varandra och intressekonflikter 
följaktligen avgöras.”151

att endast konstatera att en fråga ska lösas genom en intresseavvägning mel-
lan två motstående intressen är således inget svar, utan endast en problem-
formulering. Det är också en problemformulering som inte helt har undgått 
kritik. En central del av kritiken, särskilt i frågor om nationell säkerhet, är att 
intresseavvägningar förutsätter en tankemodell där säkerhet och rättigheter är 
motsatta värden. En sådan modell kan skymma en viktig aspekt av arbetet för 
att tillförsäkra staten säkerhet, nämligen att detta arbete också tjänar på att 

144 Bring & Diesen, 2009, s. 176.
145 Lindberg, 2005, s. 25
146 Bylund, 2006, s. 48.
147 Lindberg, 2005, s. 25, Barak, 2012, s. 340.
148 Det kan därmed få stor betydelse om exempelvis personlig integritet ses som en rättighet 
som främst är i individens intresse eller om det är en rättighet som är i samhällets intresse, se 
avsnitt 2.7.3.
149 Barak, 2006, s. 166.
150 Barak, 2006, s. 168.
151 Kelsen, 2008, s. 385.
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skydda mänskliga rättigheter och rättsstatliga principer.152 Balansering som 
metod för att lösa konflikter mellan statens intressen och individens rättigheter 
utgår ibland från utgångspunkten att terroristhot skapar en oförenlig konflikt 
mellan att skydda de grundläggande rättigheterna hos medborgarna från terro-
ristattacker och möjligheten att skydda de mänskliga rättigheter som återfinns 
i Europakonventionen och konstitutionella normer. Ofta kan också denna 
utgångspunkt ha en diskriminerande effekt där det är en liten grupps frihet, 
”de andras”, som inskränks för att trygga säkerheten hos den större gruppen. 
En diskriminerande effekt som mänskliga rättigheter är tänkta att motverka 
genom att stärka individens rättigheter.153 i grund och botten kan därför själva 
bilden av en balans vara tveksam. Genom att använda denna liknelse får man 
med på köpet ett helt kluster av begrepp, exempelvis proportionalitet och 
rimlighet som inte går att säga emot och avväpnar motståndarna då det inte är 
helt lätt att säga att man är emot en balans, för vad är man då för?154

För att undvika att proportionalitet förminskas till en retorisk konstruktion 
för att legitimera inskränkningar måste det i en proportionalitetsanalys finnas 
utrymme för att granska det empiriska underlaget för påståendet att vissa rät-
tigheter måste inskränkas för att uppnå säkerhet. avvägningen kan inte heller 
förutsätta en hydraulisk modell där säkerheten går upp om rättigheterna går 
ner och vice versa.155 Kritiken mot proportionalitetens intresseavvägning blir 
därför beroende av om det finns utrymme att kritiskt granska påståenden 
om säkerhetsvinster, och ställa dessa mot andra hypotetiska vägar för att nå 
samma mål.

En ytterligare kritik som bör beröras i sammanhanget är den som hävdar 
att det som ska sättas i vågskålarna är inkommensurabla värden.156 Detta är 

152 Detta har bland annat uttryckts av Europarådet:
”States not only have the duty to protect State security, and the individual and collective 
safety of their inhabitants; they also have the duty to protect the (other) rights and free-
doms of those inhabitants. real security means that everybody in society can exercise his 
or her basic human rights without being threatened by violence; maintaining security is 
meant to be in the interest of ensuring human rights, and thus should respect those rights. 
State security and fundamental rights are, consequently, not competitive values; they are 
each other’s precondition. in the long run, security is best protected by the enhancement 
and not by a weakening of the rule of law, democratic principles and the protection of 
human rights”

CDL-aD(2010)022, Report on Counter-terrorism Measures and Human Rights, § 12, se även 
CDL-aD(2007)016, Report on the Democratic Oversight of the Security Services, §58.
153 ashworth, 2007, s. 209, Luban, 2005, s. 243–244, Gill, 2009, s. 86.
154 ashworth, 2007, s. 208.
155 Ibid.
156 Se tsakyrakis, 2010, s. 471, Webber, 2010, s. 194–199.
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något delvis annorlunda än att de skulle vara ojämförbara. att försöka jämföra 
färgen gul med diametern på en skruv är ojämförbara värden. inkommen-
surabilitet innebär istället att två saker förvisso kan jämföras, men den ena 
kan inte sägas vara mätbart bättre än den andra.157 En avvägning förutsätter 
enligt denna kritik dels att värdet av ett intresse kan kvantifieras, dels att 
en gemensam skala på något sätt kan appliceras på intresseavvägningen mot 
det motstående intresset.158 Denna kritik bygger dock på den felaktiga pre-
missen att en intresseavvägning handlar om en kvantifierad nyttokalkyl. En 
intresseavvägning kan, och i fråga om proportionalitet är detta fallet, framför 
allt handla om en argumentation eller resonemang kring de värden som den 
aktuella lagstiftningen försöker hantera.159 En skillnad bör också göras mellan 
intresseavvägningens inre logik och dess yttre rättfärdigande. En intresseavväg-
ning kan beroende på vilken form den tar innebära att någon form av kvan-
tifikation äger rum rörande exempelvis graden av intrång i en rättighet.160 
Detta är dock en sätt att tydliggöra den inre logiken hos avvägningen och är 
beroende av ett yttre rättfärdigande genom att ställningstaganden görs (och 
tydliggörs) rörande de olika värdenas relation till varandra; ställningstaganden 
som bygger på en rättslig argumentation, snarare än en nyttokalkyl. Om det 
är omöjligt att föra rättsliga resonemang rörande olika värden och rättigheter, 
s.k. stark inkommensurabilitet, är detta en kritik som bör riktas mot rätten 
som sådan, snarare än mot proportionalitetens intresseavvägningar.161

Om vi för en stund accepterar premissen att en intresseavvägning är möjlig 
att genomföra, uppstår frågan om hur denna ska gå till. avvägningar kan 
beroende på hur avvägningen mellan de olika intressena ställs upp få olika 
utfall.

En modell som fått visst genomslag är idén att lämplighets- och nödvän-
dighetskriterierna, som framgått ovan, framför allt förhåller sig till vad som är 
faktiskt, konkret, möjligt. Proportionalitet i strikt mening intresserar sig till 
skillnad från dessa tidigare steg i bedömningen för vad som är rättsligt möj-

157 Da Silva använder exemplet madonna och Bach. man kan hävda att den ena är musi-
kaliskt bättre än den andra, även om andra skulle kunna tycka annorlunda, men man kan 
exempelvis inte hävda att madonna är 13,72 x-enheter bättre än Bach eller vice versa. Se Da 
Silva, 2011, s. 283.
158 Det går att dra en skiljelinje mellan stark inkommensurabilitet som menar att värden inte 
går att ställas mot varandra överhuvudtaget, och svag inkommensurabilitet, som menar att de 
kan ställas mot varandra men att det saknas en gemensam skala. Se allmänt Da Silva, 2011, 
samt möller, 2012, s. 720–722.
159 möller 2012, s. 720–722.
160 Se avsnitt 2.4.5.1 nedan rörande alexys viktformel.
161 Se möller, 2012, s. 722.
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ligt. Proportionalitet stricto senso kan utifrån detta perspektiv ses som ett för-
sök att optimera utfallet utifrån de rättsliga förutsättningarna. Kontentan av 
denna rättsliga bedömning har i doktrinen sammanfattats i olika s.k. ”balan-
seringslagar”. Här kommer två sådana som fått visst genomslag att beröras då 
de presenterar balanseringsfrågan på delvis olika sätt som bland annat innebär 
två principiellt olika synsätt på vilka värden som avvägningen har att hantera, 
samtidigt som de på andra sätt hänger samman med varandra.

2.4.5.1 två balanseringslagar
i sin teori om konstitutionella rättigheter har robert alexy lanserat en balan-
seringslag som bygger på den tyska författningsdomstolens praxis. Den lyder:

”The greater the degree of non-satisfaction of, or detriment to, one principle, 
the greater the importance of satisfying the other.”162

Detta är en enkel och slagfärdig formulering. Som synes behandlar alexys 
teori rättigheter som principer. Dessa principer skiljer sig från regler på vis att 
de inte har en av/på karaktär, utan utgör optimiseringskrav, där principerna/
rättigheterna ska uppfyllas så långt det är möjligt utifrån omständigheterna i 
det konkreta fallet.163 alexys principer skiljer sig därmed från Dworkins i den 
mening att dessa principer i alexys teori fritt kan balanseras mot motstående 
intressen i samhället. alexy tar därmed inte någon hänsyn till vilken betydelse 
som rättigheten har, något som har lett till viss kritik mot denna form av 
intresseavvägning då den inte i tillräcklig utsträckning tillvaratar rättigheter-
nas roll av att exempelvis begränsa möjligheten för en majoritet att inskränka 
på vissa intressen hos individen eller en minoritet.164 Dessa aspekter tillvaratas 
på ett bättre sätt av den balanseringslag som framförts av aharon Barak, delvis 
på bekostnad av elegansen i formuleringen av balanseringslagen:

”ju större den sociala vikten är av att förhindra att en marginell skada åsam-
kas den aktuella konstitutionella rättigheten, och ju högre sannolikhet för 
att en sådan ytterligare marginell skada inträffar; desto större marginell nytta 
– antingen för det allmänna intresset eller för andra konstitutionella rättighe-
ter – ska den inskränkande lagen ge, i form av social vikt och trängande behov 
för ändamålet och i form av hög sannolikhet för att det realiseras.”165

162 alexy, 2002, s. 102
163 Ibid. s. 47, alexys modell hanterar även konflikter mellan olika rättigheter, men här kom-
mer den främst behandlas utifrån frågan om rättigheter kontra motstående intressen.
164 Se Scheinin, 2009, s. 57–58. s, tuori, 2006, s. 49–50, jfr även Habermas, 1996, s. 259,
165 Barak, 2012. s. 363 (min översättning).
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Baraks balanseringslag är förvisso inte lika slagkraftigt formulerad som 
alexys,166 men har vissa klara förtjänster jämfört med den senare. modellen 
som alexy presenterat är framför allt intresserad av att mäta betydelsen av 
intrånget i rättigheten och värdet av att uppfylla det motstående intresset. 
Det finns dock anledning att även ta hänsyn till den sociala betydelsen av den 
rättighet som inskränks. Denna sociala betydelse kan nämligen skilja sig åt 
mellan två rättigheter som har samma konstitutionella status, något som bör 
beaktas vid balanseringen.167 En sådan hänsyn har en viss motsvarighet i den 
skrivelse i 2 kap. 21 § rF som anger att en begränsning inte får sträcka sig så 
långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folksty-
relsens grundvalar, något som ger möjlighet att ge ytterligare vikt till rättig-
heter som har betydelse för den fria åsiktsbildningen. Barak menar att genom 
att väga in den sociala betydelsen av den begränsade rättigheten kan man ”ta 
rättigheter på allvar” på det sätt som Dworkin förespråkar och för hindra skada 
på sådana rättigheter som på grund av sin sociala betydelse faktiskt borde ha 
status som trumf. även om intresseavvägningar mot rättigheter är precis vad 
Dworkin ville undvika så kan, menar Barak, en balanseringsmodell som tar 
hänsyn till den sociala betydelsen få samma funktion i förhållande till rättig-
heterna.168 En hänsyn till den sociala betydelsen av rättigheterna passar också 
väl in på den syn på rättigheter som framhållits av raz, genom att hänsyn kan 
tas till de värden för samhället i stort som ligger bakom individuella rättighe-
ter.169 Proportionaliteten har därmed potential att tillvarata vad som närmast 
kan beskrivas som en mjuk trumfstatus hos rättigheterna. rättigheten kan 
till mätas en högre abstrakt vikt än det motstående intresset. ju högre abstrakt 
vikt rättigheten får desto högre sannolikhet är det att rättigheten vinner över 
motstående intressen. även om detta inte innebär att rättigheter per defini-

166 En enklare variant av denna balanseringslag som Barak hänvisar till i domstolspraxis från 
israeliska högsta domstolen lyder: ”The more important the limited right, and the more severe 
the limitation on that right, the more robust a public interest consideration is required in 
order to justify the limitation”, se ibid. i Sverige förekommer ibland en kortfattad analogi som 
framför att proportionalitet syftar till att tillförsäkra att man inte knäcker nötter med slägga, 
denna senare formulering är dock i första hand en uppgift för det tidigare nödvändighetskri-
teriet. Proportionalitet i strikt mening skulle utifrån samma analogi snarare kunna liknas vid 
att försöka se till att nöten blir hårdare ju större angrepp den utsätts för – med målet att till-
försäkra att nötens kärna består. En annan populär analogi är att man inte ska skjuta sparvar 
med kanoner (ursprungligen myntat 1911 av Fritz Fleiner, se Fleiner, 1928, s. 404, citerad av 
Barak, 2012, s. 179), också det i första hand en uppgift för nödvändighetskriteriet.
167 Barak, 2012, s. 364.
168 Ibid. s. 365.
169 Se avsnitt 2.2 ovan.
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tion blir fria från att balanseras, eller vinner över motstående intressen så 
innebär det att de kan ges en prima facie karaktär av trumfkort.170

Nästan oavsett hur proportionalitetskravet formuleras utgör det som idé 
en begränsning av lagstiftarens frihet att välja bland metoder som inne-
bär inskränkningar i rättigheter – en begränsning som blir större när dessa 
inskränkningar blir större eller om de riktar sig mot kärnan av en rättig-
het. Denna begränsning kan illustreras genom att ytterligare en kurva som 
representerar proportionaliteten läggs in i den graf som introducerades under 
avsnittet om nödvändighet ovan.

Som illustreras av fig. 2,171 krävs det förhållandevis mer av det motsatta intresset 
för att motivera ett större intrång i en rättighet. Den lagstiftning som är både 
praktiskt möjlig, och rättslig acceptabel utifrån en proportionalitetsbedömning 

170 Klatt & meister, 2012, s. 690.
171 Figuren är hämtad ur rivers, 2007, s. 176, och presenteras här i något modifierad form.

Fig. 2. Rivers proportionalitetsfigur ”policy-choice discretion”.
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är den som ryms mellan proportionalitetslinjen P, och nödvändighetslinjen. 
Lagstiftarens beslutsutrymme är därför inskränkt till sådana lagstiftningsåtgär-
der som ligger på nödvändighetslinjen och således är nödvändiga, och mellan 
punkterna där denna linje skärs av proportionalitetslinjen, där de således är 
proportionerliga. De två prickade linjerna representerar två hypotetiska alter-
nativa synsätt hos de domstolar som har att pröva lagstiftningens proportiona-
litet där idealism motsvarar synsättet att det bara finns ett rätt svar på en rättslig 
fråga, och pragmatism motsvarar synsättet att så gott som alla nödvändiga 
metoder är acceptabla. Beroende på domstolarnas inställning kan lagstiftaren 
således ges större eller mindre frihet i valet av lagstiftningsåtgärder.172

två ytterligare bedömningar som reducerar omfattningen av balanserings-
problemet förordas av Barak. För det första är det som redan nämnts den 
faktiska skada som åsamkas en rättighet som ska vägas mot nyttan som kan nås 
genom intrånget. Det innebär att det är den relativa sociala betydelsen av de 
motstående intressena vid konfliktpunkten som bedöms. Det handlar därför 
inte om att exempelvis väga säkerhet mot frihet där den ena principen upp-
rätthålls medan den andra blir ogiltigförklarad.173 istället är det den marginella 
fördelen på säkerhetssidan som ska vägas mot den marginella inskränkningen 
i rättigheten som ska jämföras. Hur stor nytta gör just denna specifika åtgärd 
för säkerheten i förhållande till den specifika skada den orsakar rättigheten? För 
det andra ska bedömningen ta hänsyn till existensen av ett eventuellt propor-
tionerligt alternativ som bara åstadkommer en del av målet och bara har en del 
av den negativa effekten gentemot rättigheten. Om ett sådant alternativ existe-
rar ska den tänkta åtgärden jämföras och bedömas gentemot detta. Dessa två 
avgränsningar minskar balansproblemets dimensioner och gör balanseringen 
mer fokuserad på konkreta faktorer och mindre på breda principiella eller 
politiska värden som hur frihet ska vägas mot säkerhet i bred bemärkelse.174

Den faktiska intresseavvägning som bedömningen av proportionalitet 
in strictu sensu innefattar är den del av proportionalitetsbegreppet som får 
betraktas som mest komplicerad. För tydlighetens skull kan denna bedöm-
ning därför delas upp i tre delmoment; 1) en bedömning av betydelsen av 
(och sannolikheten) att realisera det ändamål som lagstiftaren söker uppnå; 
2) en bedömning av betydelsen av intrånget i rättigheten, och 3) sättet att 
väga de två nämnda faktorerna mot varandra.

172 rivers, 2007, s. 176. Denna figur kan även illustrera hur faktorer påverkar dragningen av 
proportionalitets och nödvändighetskurvorna, vilket berörs i avsnitt 2.8.4 nedan.
173 Barak, 2012, s. 346.
174 Ibid. s. 352–356, 357.
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2.4.5.2 Betydelsen av och sannolikheten att realisera ändamålet
i ett första steg av intresseavvägningen måste den ena vågskålen fyllas med 
ett innehåll genom att ändamålet som lagstiftaren söker uppnå undersöks 
närmare. En bedömning av ändamålets formella giltighet i förhållande till 
de tillåtna ändamål som den konstitutionella begränsningsklausulen ställer 
upp har redan gjorts under ändamålsbedömningen, varför det som studeras i 
denna del kan benämnas det giltiga ändamålets marginella vikt. Som nämnts 
ovan är det alltså inte ändamålets vikt som helhet (betydelsen av nationell 
säkerhet som sådan), utan den marginella betydelsen av den specifika åtgärd 
som föreslås. Om målet med lagstiftningsåtgärden är att förhindra hot mot 
rikets säkerhet så söker man i detta steg fastställa möjligheterna att förhindra  
sådana säkerhetshot innan någon åtgärd genomförts. Därefter uppskattas 
möjligheterna till att förhindra sådana hot efter åtgärden. På så sätt strävar 
man efter att fastställa dels åtgärdens inverkan för ändamålet och dels be -
tydelsen av denna inverkan.175

Problemet är att det ofta råder osäkerhet rörande sannolikheten för att 
målet uppfylls genom en åtgärd. För att ta hänsyn till ett visst mått av episte-
mologiskt utrymme, eller kunskapsmässig osäkerhet måste bedömningen av 
målets vikt kompletteras med en utredning av sannolikheten för att målet 
faktiskt realiseras genom att lagen blir verklighet.176 Detta är beroende av 
faktiska data och en prognos kring möjligheterna att realisera målet. Denna 
bedömning innehåller sin egen lilla proportionalitet i betydelsen att ju inten-
sivare intrånget i en konstitutionell rättighet är, desto mer säkerställt måste 
den underliggande premissen bakom intrånget vara.177 Detta innebär att 
beslutsunderlaget vid kraftiga rättighetsinskränkningar tydligare måste visa 
på en hög sannolikhet av att ändamålet uppnås med åtgärden, än vid mindre 
inskränkningar. med hänsyn till domstolars bristande utredningsmöjligheter 
är effekten av denna bedömning framför allt att kraven på beslutsunderlaget 
– exempelvis utredningsunderlag – ökar i samma utsträckning som inskränk-
ningen av en konstitutionell rättighet blir mer långtgående.178

175 Barak, 2012, s. 350–353.
176 Ibid. s. 358, alexy, 2002, s. 418
177 alexy, 2002, s. 418
178 Ibid. s. 418. Se även rivers, 2006, s. 207 som menar att det kontinentaleuropeiska pro-
portionalitetsbegreppet därmed kan förenas med den angloamerikanska modellen med s.k. 
variable intensity of review. Lagrådet har i svensk kontext påpekat detta krav i samband med 
lagrådsremissen rörande Säkerhetspolisens möjlighet att inrikta signalspaning, där de ansåg 
att remissen och den bakomliggande promemorian gav begränsad vägledning för en propor-
tionalitets- och nödvändighetsbedömning. Lagrådet ansåg sig dock inte ha underlag för att 
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även den sociala betydelsen av ändamålet bör i detta steg beaktas.179 är 
ändamålet exempelvis att skydda individer eller samhället från våldshandlingar, 
eller endast att öka effektiviteten i den statliga förvaltningen? Betydelsen av att 
realisera ändamålet torde också innefatta en bedömning av ändamålets natur 
– exempelvis vilken typ av samhällsintresse som ändamålet utgörs av. alla all-
mänintressen är inte skapade lika, och en bedömning av ändamålets betydelse 
bör ta hänsyn till om allmänintresset grundar sig på en syntes av individuella 
intressen, på ett allmänt intresse som inte ligger i individens intresse, eller på 
värden som individer generellt sett vill att samhället ska sträva efter.180 rät-
tigheter har en funktion som en yttersta gräns för majoritetens möjligheter 
att genom lagstiftning begränsa vissa grundläggande intressen hos individer 
och minoriteter, varför en lagstiftning som utgår från ett majoritetsintresse 
och riktas mot en minoritet bör bedömas hårdare än ett allmänintresse som 
tjänar samhället som helhet.181 En sådan bedömning kan motverka att det 
som åberopas som ett samhällsintresse resulterar i en diskriminering mot 
minoriteter, något som annars observerats särskilt i förhållande till säkerhet 
som allmänintresse.182

2.4.5.3 Betydelsen av intrånget i rättigheten
Bedömningen av vilken betydelse som bör tillmätas den inskränkning som 
lagen orsakar i en skyddad rättighet beror på ett antal faktorer. För det första 
vikten av den rättighet som inskränks,183 för det andra vidden av skadan 
som åsamkas rättigheten och för det tredje sannolikheten för att denna skada 
faktiskt inträffar.184

även om det kan tyckas som att alla rättigheter som har samma konstitu-
tionella status har samma betydelse, visar såväl komparativa studier och den 

på den grunden avstyrka förslaget, se Prop. 2011/12:179, s. 31. Se även vidare avsnitt 8.3.4.2 
nedan.
179 Barak, 2012, s. 349.
180 Se avsnitt 2.7.2 nedan.
181 Delar av den kritik som riktats mot proportionalitet som skydd för rättigheter har baserats 
på fall från Europadomstolen där mindre viktiga majoritetsintressen fått vinna över indivi-
duella rättigheter, se tsakyrakis, 2009, 469–493. Fallen som tsakyrakis kritiserar har dock 
framhållits som sådana där domstolen inte förhållit sig korrekt till proportionalitetsanalysens 
olika moment, varför kritiken inte bör riktas mot proportionaliteten som metod utan mot 
domstolens resonemang, se Khosla, 2010, s. 299–306, samt möller, 2012, s. 709–731.
182 ashworth, 2007, s. 209, Luban, 2005, s. 243–244, Gill, 2009, s. 86.
183 Förutsatt att det är Baraks synsätt som används inkluderar detta den sociala betydelsen 
av rättigheten, används alexys angreppssätt beaktas inte skillnader i de sociala betydelserna 
av olika rättigheter.
184 Barak, 2012, s. 359–362.
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faktiska tillämpningen att så inte är fallet – det sociala värdet hos olika rät-
tigheter tycks variera mellan olika rättsliga kontexter.185 vi tycks exempelvis 
värdera rätten till liv högre än rätten till frihet. att den sociala betydelsen 
av olika rättigheter på samma formella nivå kan variera kan möjligtvis ses 
som ett uttryck för raz ståndpunkt att olika rättigheter får den vikt som 
deras bakomliggande betydelse för samhället motiverar.186 Om analysen av 
intrånget ska tas på allvar måste således rättighetens bakomliggande sociala 
värden studeras närmare.

Utöver det sociala värdet av rättigheten kommer vikten på denna sida av våg-
skålen från vidden av inskränkningen, dess djup och dimension. En inskränk-
ning av bara en rättighet skiljer sig från en åtgärd som innebär en inskränkning 
av flera. En inskränkning som sker i marginalerna av en rättig het skiljer sig från 
en inskränkning som rör kärnan hos en rättighet. En inskränkning som är per-
manent är mer allvarlig än en tillfällig sådan.187 vissa konstitutionella system 
har uttryckligen ett förbud mot att inskränka kärnan av rättigheter.188 även om 
ett sådant uttryckligt förbud saknas så bör sådana inskränkningar som riskerar 
att helt uttömma det intresse som rättigheten är tänkt att skydda bedömas som 
mycket allvarliga utifrån proportionalitetshänsyn. i svensk kontext kan näm-
nas att regeringsformen genom 2 kap. 21 § inte tillåter inskränkningar som 
går så långt att de kan hota den fria folkbildningen såsom en av folkstyrelsens 
grundvalar. i fråga om den personliga integriteten har i offentliga utredningar 
olika försök gjorts att identifiera vad som utgör rättighetens kärna, vilket an -
tyder att skyddet av denna kärna har särskild betydelse.189

till sist måste, likt i fråga om ändamålet, en bedömning göras av sanno-
likheten för att en faktisk inskränkning av rättigheten kommer att äga rum. 
i de flesta fall är det ett säkerställt faktum att en inskränkning kommer att 
äga rum, men inte alltid. Om sannolikheten är hög för att negativa effekter 
för rättigheten kommer att förverkligas är detta mer allvarligt än i de fall det 

185 Barak, 2012, s. 359, rivers, 2007 (ii), s. 118. Det finns de som hävdar att en hierarki 
mellan rättigheter och värden har uppstått som helt sätter balanseringsmodellen ur spel, se 
vedaschi, 2010, s. 34–36.
186 Se avsnitt 2.2 ovan. vad som anses utgöra kärnan i olika rättigheter kan variera, men i 
fråga om personlig integritet så behandlas frågan i avsnitt 4.6 och 4.7 nedan.
187 Barak, 2012, s. 362. Bring & Diesen, 2009, s. 176 talar också om att en åtgärds art, styrka, 
räckvidd och varaktighet ska stå i rimlig proportion till vad som går att vinna med åtgärden.
188 Exempelvis det tyska, vars artikel 19 andra stycket i Grundgesetz stadgar att de rättigheter 
som Grundgesetz ger aldrig får begränsas så långt eller i så hög utsträckning att deras kärna 
eller essens berörs, se närmare i Bull, 2012, s. 112.
189 Se avsnitt 4.6 nedan.
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är osäkert om så kommer att ske.190 Som exempel nämner Barak att när en 
lagstiftning uttryckligen pekar ut begränsningar som kommer att göras av 
en rättighet så är effekten säkerställd. i de fall där lagstiftaren ger exekutiven 
rättsliga möjligheter att under vissa omständigheter besluta om en inskränk-
ning eller intrång i rätten kommer ske eller ej, så är det inte säkerställt i vilken 
utsträckning eller omfattning rättigheten kommer att begränsas.191 Samtidigt 
bör påpekas att just överlåtelse av belutsutrymme till exekutiven får anses 
mest känsligt ur legalitetssynvinkel. En uppskattning bör förvisso kunna göras 
av hur ofta omständigheter kommer att inträffa som motiverar intrång i en 
rättighet utifrån de rättsliga förutsättningarna, exempelvis hur ofta förutsätt-
ningar för preventiv avlyssning av elektronisk kommunikation kommer att 
vara uppfyllda. Samtidigt bör utgångspunkten i en proportionalitetsbedöm-
ning vara den att möjligheterna kommer att utnyttjas till fullo.

2.4.5.4 Den faktiska avvägningen
Slutligen återstår frågan om hur de olika bedömningar som gjorts ovan ska 
vägas samman. Denna avvägning har beskrivits i olika grad av abstraktion 
och även här går det att identifiera vissa principiella skillnader mellan olika 
proportionalitetsteorier som kan hänföras till deras respektive utgångspunkt 
i form av balanseringslagar som berörts ovan.

alexy har utifrån sin balanseringslag presenterat en modell där betydelsen 
av inskränkningar och betydelsen av motstående intressens graderas utifrån 
en tregradig skala, mindre, medel och stort.192 Eftersom en gradering inte i 
sig löser problemet har alexy gått vidare och presenterat en formel för att 
deduktivt lösa balanseringsfrågan. Denna är ett uttryck för proportionalite-
tens interna logik. Om de tidigare delvärdena har bedömts och motiverats ut -
ifrån rättsliga ställningstaganden så blir utfallet enligt denna modell en logisk 
följd av dessa ställningstaganden. alexy kallar denna formel ”viktformeln” och 
i dess enklaste variant presenteras den på detta vis:

 IiWi,j = –––
 Ij

i denna formel står Ii för intensiteten i inskränkningen av princip 1 (Pi) och 
Ij står för vikten av att uppfylla den motstående principen (Pj). resultatet i 

190 Barak, 2012, s. 362.
191 Ibid.
192 alexy, 2005, s. 575.
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ekvationen Wi,j motsvarar den konkreta vikten hos princip 1, Pi. alexy menar 
att en av poängerna med denna formel är att den visar att den konkreta vikten 
hos en princip/rättighet är beroende av vikten av principen i sig och dess för-
hållande till betydelsen av att uppfylla en motstående princip.193 Förekomsten 
av en formel är förstås ett tecken på att numeriska värden vid någon punkt 
kommer blandas in i resonemanget. mycket riktigt föreslår också alexy att 
värden delas ut i förhållande till den skala som redovisats ovan. För att illustre-
ra hur detta kan ske visar alexy i fråga om en hypotetisk rättighetskonflikt 
att en mindre inskränkning tilldelas värdet 20, en medelsvår inskränkning får 
värdet 21 och en stor inskränkning får värdet 22. Det resulterande värdet blir 
således för en mindre inskränkning = 1, medel = 2 och stor = 4. Sedan tilldelas 
liknande värden för betydelsen av att uppfylla det motstående intresset. Om 
resultatet av uträkningen blir 1 är utfallet ett dödläge,194 ett resultat högre än 1 
innebär att Pi

 går segrande ur avvägningen medan ett resultat under 1 innebär 
att Pj

 väger tyngst.195 Ett hypotetiskt exempel kan få illustrera utfallet.196 Låt 
säga att den konkreta situationen rör förekomsten av en person i Säkerhets-
polisens register. Personen är registrerad av det skäl att denne är medlem i ett 
parti vars partiprogram förespråkar en omstörtning av det svenska statsskicket 
medelst våld. Uppgiften i registret rör inte någon konkret information om 
att personen i fråga själv avser använda våld, uppgifterna är dock inte särskilt 
detaljerade i fråga om personens privatliv, umgänge och familjeliv. Låt oss för 
exemplets skull säga att detta intrång i rätten till personlig integritet är att 
betrakta som medelallvarligt, och således tilldela Ii värdet 21, dvs. 2. värdet 
av registreringen för att tillförsäkra nationens säkerhet ska sedan bedömas. 
Låt säga uppgifterna är tämligen gamla, partiets medlemmar har i konkreta 
fall mycket sällan använt våld och endast medlemskap i partiet är inte i sig 
själv ett tecken på avsikten att försöka genomföra revolution. värdet av den 
motstående principen Ij tilldelas därför ett lågt värde på 20, dvs. 1. Balanse-
ringsekvationen blir således rätt enkel att genomföra. värdet av Wi,j är således 
2, vilket är högre än 1 vilket innebär att integritetsintresset i det konkreta 
fallet vinner över det motstående intresset.197

193 alexy, 2005, s. 575–576.
194 i dessa fall torde integritetsintresset vinna då detta är rättsligt skyddat till skillnad från det 
motstående intresset, jfr alexy 2005, s. 575.
195 alexy, 2005, s. 576.
196 jag avviker här från de av alexys givna exemplen för att illustrera modellens användning 
i ett hypotetiskt fall rörande studiens ämnesområde, exemplet är löst inspirerat på Europa-
domstolens fall Segerstedt och Wiberg mot Sverige.
197 märk väl att avvägningen skulle påverkas avsevärt om bedömningen istället görs av vär-
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användningen av numeriska värden i viktformeln kan kritiseras för att den 
ger intryck av en matematisk exakthet och objektivitet som aldrig kan bli möj-
lig att uppnå i ett rättsligt resonemang.198 Samtidigt måste skillnaden mellan 
den interna logiken och det externa rättfärdigandet av bedömningen hållas 
i åtanke. intresseavvägningen kan endast vara så exakt som motiveringen till 
att ett visst intrång eller ett visst intresse bedömts ha den vikt som det har fått 
i de tidigare stegen. Balanseringen ärver därför sådana svagheter som dessa 
motiveringar i fråga om rättighetens vikt och intrångets betydelse har. Detta 
kan dock också ses som en fördel, då intresseavvägningen som modell har 
potential att visa på dessa svagheter på ett tydligt sätt.199 Kontentan är att 
”[n]umren i viktformeln endast är ett heuristiskt verktyg som representerar 
bedömningar av exempelvis en inskränkning av en rättighet som lätt, medel, 
eller allvarlig. Därmed bidrar de till att uttrycka den interna strukturen hos 
avvägningen, vilket ger mer rationalitet till hela processen.”200

viktformeln innebär på gott och ont att den som gör avvägningen i detta 
steg får lov att ta konsekvenserna av sina bedömningar i tidigare led. Det går 
inte att i detta skede snedvrida utfallet utan att återvända till bedömningen 
av betydelsen av de olika delarna av avvägningen och exempelvis rättfärdiga 
varför en inskränkning ska bedömas som mindre allvarlig istället för medel-
allvarlig. Centralt är därför fortfarande bedömningar som är ett resultat av 
rättsliga värderingar av djupet av intrång och betydelsen av motstående ända-
mål. Dessa värderingar måste fortfarande underbyggas rättsligt, rationellt och 
objektivt, men bedömningarna, hur de vägs och motiven bakom kan synlig-
göras på ett sätt som bidrar till transparens och minskar utrymmet för god-
tycke.201 modellen kan också kritiseras för att vara trubbig. alexy menar dock 
att en mer fingradig skala kan användas men att det saknas metoder för att 
mer precist mäta graderna av intrång i, och betydelserna av, en rättighet.202 
En proportionalitetsbedömning kan inte heller kräva total exakthet,203 varför 
en viss trubbighet får accepteras.

det av att Säkerhetspolisen får föra register i allmänhet och inte i ett enskilt fall. Liksom om 
bedömningen av integritetsintrånget görs i förhållande till samhälleliga effekter i stort av 
hemliga register och inte i förhållande till en enskilds persons privatliv.
198 tsakyrakis, 2009, 468–493, Webber, 2010, s. 179–202.
199 Klatt & meister, 2012, s. 699–700.
200 Klatt & meister, 2012, s. 699–700.
201 alexy, 2005, s. 577.
202 alexy, citerad i Westregård, 2002, s. 77.
203 Se Bull, 1997, s. 447.
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vissa andra problem finns dock med alexys modell. Då denna endast mäter 
betydelsen av intrånget så kan den kritiseras för att den innebär att rättigheter 
och motstående intressen helt likställs. Det krävs alltså inte att exempelvis mot-
stående intressen klart överväger för att vinna mot en rättighet.204 Som nämnts 
ovan har bl.a. Habermas kritiserat intresseavvägningar av konstitutionella 
rättigheter utifrån att de berövar rättigheter deras normativa kraft. Genom att 
balansera rättigheter blir de nedgraderade till nivån av mål, policys eller värden 
och förlorar därmed den starka prioritet som de enligt Habermas är tänkta att 
ha.205 vissa går så långt som att beskriva detta som att göra våld på själva idén 
med en konstitution.206 Proportionaliteten har dock i stor utsträckning vuxit 
fram som ett resultat av att rättigheter så som de uttrycks i konstitutioner och 
konventioner i allmänhet medger vissa uttryckliga former av begränsningar, 
därmed kan kritiken delvis riktas mot det sätt som många rättigheter kommit 
att få uttryck på. Proportionalitet hanterar endast den praktiska verklighet 
som de konstitutionella systemen ställer upp i form av begränsningsklausuler. 
Samtidigt kan Habermas kritik drabba vissa teorier om proportionalitet hår-
dare än andra. i alexys teori skiljs inte rättigheter och motstående intressen åt 
konceptuellt och policys och principer, så som de beskrivits av Dworkin,207 
likställs, vilket exempelvis innebär att statens ansvar att skydda samhällets 
säkerhet förvandlats till en grundläggande rättighet av samma styrka som de 
individuella fri- och rättigheterna. Den rättsstatliga funktion som mänskliga 
rättigheter har som yttersta begränsning av statens makt försvagas därför när 
dessa rättigheter sugs in i det system som dessa är satta att begränsa. istället 
för att rättigheterna fungerar för att begränsa statens policys så begränsar nu 
statens policys uppfyllandet av rättigheterna, vilket i förhållande till Europa-
konventionen exempelvis kan innebära att gränsen som separerar definitionen 

204 Detta liknar vad Beckman kallat det ”enkla balansargumentet”. Det enkla balansargu-
mentet innebär helt enkelt att olika intressen vägs rakt av mot varandra utan någon särskild 
viktning av dem. ”avgörande för om en inskränkning skall anses befogad eller inte är helt 
enkelt om den kan leda till större fördelar än nackdelar – även om dessa bara är marginella”. 
Se Beckman, 2006, s. 6–7.
205 Habermas, 1996, s. 258–259. Ett liknande resonemang har förts av ignatieff, 2001, s. 20, 
som menar att rättigheter som förts fram i samband med proportionalitetsbedömningar för-
lorar sin roll som trumfkort och får karaktären av retorisk garnering.
206 Se Webber, 2010, s. 198, som i sammanhanget också framför:

”[i]f a right guaranteed by the constitution serves as little more than as an interest to 
be optimized, a constitutional right provides no strict demarcation against unacceptable 
State action. […] in this sense the constitution provides no injunction ”you shall not 
pass”; at best, the constitution suggest: ”pass if you must, but do so proportionally.”

207 Se ovan avsnitt 2.2.
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av skyddade rättigheter från skälen som kan motivera inskränkningar i dem 
raderas.208

Problemet med alexys teori består delvis i att om rättigheter hamnar på 
samma nivå som de intressen som kan göra intrång i dem så kommer särskilt 
rättigheter som framstår som svagare alltid att få ge vika mot starka allmän-
intressen.209 Personlig integritet kommer därmed i princip att kunna åsidosät-
tas helt och hållet av intresset för nationell säkerhet. alexy har gällande sådana 
starka allmänna intressen hänvisat till julian rivers förslag om att använda en 
finkornigare ”double triadic scale” i svåra fall.210 Denna modell intensifierar 
nivån av rättslig granskning och medger att öka vikten hos rättigheten i för-
hållande till motstående intressen.211 Oaktat finkornigheten i bedömningen 
av en inskränkning så torde alexys modell ändå innebära att man principi-
ellt accepterar att rättighetens funktion som materiell gräns för statens makt 
försvagas. Kritiken är legitim, men riktar sig också främst mot den modell 
av intresseavvägning som alexy presenterat. även inom denna modell finns 
förvisso möjlighet att tillvarata rättigheternas betydelse, exempelvis genom att 
dessa rättigheter vinner överproportionerligt i styrka i takt med att inskränk-
ningen i rättigheten ökar.212 Samtidigt går det att konstatera att likställan-
det av rättigheter och motstående intressen inte är en nödvändig följd av en 
intresseavvägning. Det finns anledning att på två plan skilja rättigheter från 
andra intressen i avvägningen som bättre tillvaratar rättigheternas funktion.

För det första så måste rättigheterna åtskiljas från de möjligheter till be -
gränsning som ställs upp i särskilda inskränkande lagrum. En bedömning av 
proportionaliteten av en inskränkning eller intrång i en rättighet påverkar 
enligt Barak inte omfattningen eller värdet av rättigheten som sådan utan bara 
det specifika proportionalitetsförhållandet mellan en konstitutionell norm 
och den sub-konstitutionella norm som utgör en inskränkning i rättigheten. 
Det vill säga, en proportionalitetsbedömning påverkar bara huruvida de vär-
den som en rättighet ger uttryck för kommer till uttryck i det specifika fallet 

208 jfr tuori, 2006, s. 45–49. även i svensk kontext har det framförts kritik mot möjligheten 
att skydda grundläggande rättigheter utifrån intresseavvägningar. Beckman menar exempelvis 
att så som balanseringsmodellen tillämpats av lagstiftaren i fråga om personlig integritet och 
straffprocessuella tvångsmedel slutar intresseavvägningen enligt Beckman ofta i att integritets-
intresset inte tillmäts större betydelse än vilket annat intresse som helst som råkar finnas på 
andra sidan vågen, se Beckman, 2006, s. 1–15.
209 jfr Gross, 2009, s. 286 med hänvisningar.
210 Konversation per e-post med robert alexy, 20 april 2011.
211 rivers, 2007, s. 183. Enligt denna modell kan de intressen som ska balanseras inte bara 
ges värdet 1 till 3, utan potentiellt ett värde på mellan 1–9.
212 alexy, 2003, s. 140.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   78 2013-10-16   16.33



79

2 Rättigheter och proportionalitet i rättsstaten – ett materiellt och teoretiskt ramverk

eller om en sub-konstitutionell norm är giltig när den begränsar dessa värden 
från att få fullt genomslag.213

För det andra så kan en viktning ske av de intressen som står på spel som 
innebär att det kan krävas betydande fördelar av en åtgärd för att väga upp 
för en de lidanden som en inskränkning av en rättighet innebär.214 En sådan 
viktning kan tillgodoses genom att den sociala betydelsen av en rättighet vägs 
in på det sätt som berörts ovan. Detta möjliggör som redan nämnts att rättig-
heter kan få status av ”mjuka trumfar”. även om alexys viktformel ovan inte 
är tänkt att ge plats för sådan hänsyn, kan en sådan faktor tillgodoses även med 
användande av viktformeln genom att en mindre inskränkning av en rättighet 
med stor social vikt bedöms som mer allvarlig, förutsatt att detta tydliggörs i 
det rättsliga rättfärdigandet av denna bedömning.

En inte obetydlig del av detta avsnitt har berört kritik mot proportionali-
tetens intresseavvägning. Denna kritik har också i viss mån bemötts eller för-
klarats ovan. Det är värt att poängtera att kritiken kan vara mer eller mindre 
befogad beroende på hur proportionalitetsbedömningar genomförs. risken 
för att proportionalitet leder till subjektiva bedömningar eller rättighets-
eroderande effekter ökar om metoden för att utföra intresseavvägningen inte 
är rationell, konsekvent och tydlig. inom säkerhetsområdet kan en bristfäl-
lig avvägningsprocess i kombination med risktänkande och en preventiv 
utgångspunkt riskera leda till en ensidig och subjektiv bedömning påverkad 
av diverse psykologiska bias, utan hänsyn till de mer långsiktiga värden som de 
konstitutionella rättigheterna söker upprätthålla.215 Det finns dock anledning 
att också beröra vissa av proportionalitetens styrkor, för att dels förklara vad 
konceptet bidrar med i analysen av rätten, men också vad proportionalitets-
kravet kan bidra med för skyddet av rättigheter och friheter.

Om en hänsyn till den bakomliggande betydelsen av individuella rättig-
heter för samhället i stort vägs in har en proportionalitetsmodell i enlighet 
med vad som presenterats så här långt vissa tydliga förtjänster. avvägnings-
frågan bryts ner till en mer hanterlig form genom att en bedömning görs av 
den gradvisa vinsten hos exempelvis ett säkerhetsintresse och den gradvisa 
inskränkningen i en rättighet. Utöver att bryta ner avvägningsfrågan kan detta 
tänkbart också fungera som ett sätt att stärka det motstående intresset mot ett 
säkerhetsintresse som kan tyckas överväldigande. Ett fokus på den nytta på 
marginalen som uppnås innebär att det inte är säkerheten som helhet som lig-

213 Barak, 2012, s. 237.
214 jfr Beckman, 2006, s. 7.
215 jfr Gross, 2009, s. 283–306.
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ger i ena vågskålen. att den sociala betydelsen av den begränsade rättigheten 
får genomslag innebär att rättigheternas eventuella bakomliggande allmänna 
intressen kan tillvaratas.

Sammantaget går det att konstatera att proportionalitet som koncept bry-
ter ner och tydliggör rättsliga resonemang. Det möjliggör en rationell analys 
av rättighetsinskränkningar och de ändamål som ligger till grund för dem. 
modellen har förvisso i konstitutionella sammanhang oftast diskuterats i för-
hållande till normprövning. Samtidigt innebär den analytiska modell som 
proportionalitetsbedömningar innebär också en möjlighet till rättsvetenskap-
lig analys av lagstiftningsåtgärder och deras bakomliggande intresseavvägning-
ar då den dels presenterar faktorer som kan analyseras separat och då dessa 
faktorer också är sådana som lagstiftaren utifrån formella konstitutionella krav 
själv har att beakta och redovisa.216

2.5 Proportionaliteten och rättsstatens principer
Detta avsnitt behandlar relationen mellan rättsstaten i såväl formell som 
materiell betydelse å ena sidan, och proportionalitetsprincipen å andra sidan. 
Här kommer beröras hur rättsstatens principer innebär ett krav eller en befall-
ning att göra en proportionalitetsbedömning. vidare berörs hur proportiona-
litetskravet verkar som både en kontroll och en begränsning av lagstiftarens 
möjligheter att göra godtyckliga ingrepp i enskildas frihet och rättigheter-
proportionalitet därmed bidrar till att upprätthålla rättsstatliga principer vid 
materiella rättighetsinskränkningar. Därefter kommer de aspekter av rätts-
staten som blir av särskild betydelse inom studiens område att lyftas fram.

2.5.1 Rättsstatsbegreppet
Ett återkommande tema i forskning och debatt om rättsstaten är upprätt-
hållandet av rättsstaten kontra bevarandet av densamma. Upprätthållandet 
av rättsstaten ställer krav på att det inte tillåts undantag från rättsstatliga 
grundprinciper och att de styrande är bundna av det regelverk som finns och 
utövar sin makt under lagarna så att medborgarnas rättssäkerhet upprätthålls. 
Bevarandet av rättsstaten – ofta med betoning på bevarandet av staten – har 
däremot stundtals uppfattats som beroende av att staten gentemot yttre eller 
inre hot kan ta till extraordinära medel och metoder som befinner sig i eller 
bortom gränslandet för vad som kan vara acceptabelt utifrån rättsstatliga prin-

216 Se vidare avsnitt 2.7 nedan.
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ciper.217 alf ross har något målande uttryckt detta som att man kan inte spela 
cricket med folk som kastar bomber istället för bollar. Staten kan därför enligt 
ross inte låta friheten få en sådan utsträckning att den kan användas i syfte 
att avskaffa all frihet.218

Det finns alltså en viss spänning i synen på i vilken grad rättsstaten går 
att upprätthålla i förhållande till sådana hot som riskerar att skada den, en 
spänning som delvis beror på hur rättsstaten definieras. Samtidigt är rätts-
staten en förutsättning för upprätthållandet av de mänskliga rättigheter och 
friheter som individen genom internationella konventioner och grundlagar 
är garanterad.219

rättsstatliga principer har beskrivits som en form av rättens inneboende 
moral,220 och dess betydelse kan illustreras av att begreppet i någon form finns 
representerat i de flesta internationella system för skydd av mänskliga rät-
tigheter, liksom i de flesta demokratiska länders konstitutioner. rättsstatliga 
principer finns representerade i FN:s deklaration om mänskliga rättigheters 
preambel,221 och betydelsen av rättsstatens principer på såväl nationell och 
internationell nivå har så sent som 2011 fastslagits i en resolution från gene-
ralförsamlingen.222 Hänvisningar till rättsstaten finns i Lissabonfördraget,223 
samt i EU:s rättighetsstadga.224 Likaså återfinns rättsstatlighet i Europakon-

217 tydligast har detta uttryckts av Carl Schmitt som menade att i tider av kriser eller undan-
tagstillstånd är suveränen rättsligt okontrollerad, suverän var enligt Schmitt den som beslu-
tade om undantagstillståndet, ett undantagstillstånd som inte behövde grunda sig på formella 
konstitutionella regler utan lika gärna på principen om att nöden inte har någon lag, Se 
Schmitt,2005, s. 5–15 och allmänt. Se även den kanadensiske akademikern och parlaments-
ledamoten michael ignatieff som i en debattartikel framfört att ”to defeat evil, we may have 
to traffic in evils: indefinite detention of suspects, coercive interrogations, targeted assassina-
tions, even pre-emptive war.” Dessa metoder skulle enligt ignatieff vara ”lesser evils” och bli 
föremål för rättslig prövning och därmed inte vara oförenliga med rättsstaten i vid mening. 
”Sticking too firmly to the rule of law simply allows terrorists too much leeway to exploit 
our freedoms”. ignatieff, 2004 (2). Se även ignatieff, 2004 (2). ignatieffs ställningstagande 
och användande av ett språkbruk med ont och gott har mötts med stark kritik, se exempelvis 
Wallach , 2005, s. 108–137, och Gearty, 2006, s. 133.
218 ross, 2003, s. 218.
219 jfr Wennerström, 2007, s. 46.
220 Se Fuller, 1964, s.33–96.
221 United Nations General assembly, Universal Declaration on Human Rights, 10 December 
1948 General assembly resolution 217 a (iii), para. 3.
222 United Nations General assembly, The rule of law at the national and international levels, 
9 December 2011, (a/rES/66/102).
223 Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, EUt C 306 2007.
224 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EUt C 303 2007.
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ventionen genom dess preambel och har av Europadomstolen betraktats som 
en grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle vilket förtydligades i 
Golder mot Förenade Konungariket;

”The Court however considers, like the Commission, that it would be a 
mistake to see in this reference a merely ”more or less rhetorical reference”, 
devoid of relevance for those interpreting the Convention.”225

i senare rättsfall har domstolen också uttalat sig något om hur den ser på dessa 
principer i förhållande till konventionens skyddade rättigheter.

”One of the fundamental principles of a democratic society is the rule of law, 
which is expressly referred to in the Preamble to the Convention. […] The 
rule of law implies, inter alia, that an interference by the executive authori-
ties with an individual’s rights should be subject to an effective control which 
should normally be assured by the judiciary, at least in the last resort, judi-
cial control offering the best guarantees of independence, impartiality and a 
proper procedure.”226

i Europakonventionen finns också exempel på materiella rättsstatliga krav i 
form av de i konventionen konsoliderade rättigheterna, men även formella 
rättsstatliga krav. Denna formella sida framgår tydligast i fråga om de rättig-
heter som får begränsas, men där domstolen sätter krav på hur denna begräns-
ning ska gå till, och vilka formella krav på rättssäkerhet och förutsägbarhet 
som ska vara uppfyllda.227 Konventionen ger därmed ledning kring förhål-
landet mellan den materiella och den formella sidan av rättsstatsbegreppet, 
där den materiella sidan endast får inskränkas om de formella kraven är upp-
fyllda.228

Flera rättsstatliga grundprinciper finns också representerade i såväl FN:s 
deklaration om mänskliga rättigheter som i internationella konventionen om 
civila och politiska rättigheter. Dessa principer har dels uttryck i form av rät-
tigheter i sig själva, exempelvis i form av skydd mot retroaktiv lagstiftning,229 
men även i form av krav på att andra rättigheter inte ska inskränkas utan 
rättslig prövning. På FN-nivån har rättsstatlighet också fått stor betydelse 
utifrån ett perspektiv av rättsligt bistånd och utveckling.230

225 Europadomstolens dom i Golder mot Förenade Konungariket, 21 februari 1975, p. 34.
226 Europadomstolens dom i Klass m.fl. mot Tyskland, 6 september 1978, p. 55.
227 Se avsnitt 4.4.3 nedan.
228 Se vidare avsnitt 2.5.1.2 nedan om formell respektive materiell rättsstatlighet.
229 artikel 15 i internationella konventionen om civila och politiska rättigheter.
230 Se Generalsekreterarens guidance note, UN approach to Rule of Law assistance, 2008, se 
även allmänt i Bergling, Per, Rule of Law Promoton: Global Perspectives, Local Applications, 
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rättsstatliga principer har i enskilda länder delvis kodifierats genom grund-
lagar och konstitutioner, och på internationell nivå i form av exempelvis kon-
ventioner så som Europakonventionen. Dessa instrument kan i vissa delar 
betraktas som kodifierade versioner av rättsstatliga grundprinciper som vuxit 
fram under en längre tid.231 rättsstatliga principer är därmed något som lag-
stiftaren har att förhålla sig till i formell mening men även något som påverkar 
förståelsen av rätten som sådan.232 Det går alltså att konstatera att rättsstats-
begreppet utgör ett viktigt rättsligt ideal och ett medel för att upprätthålla 
vissa principer, frågan är då vilken innebörd begreppet har.

2.5.1.1 rättsstatsbegreppets bakgrund
För att använda en synnerligen sliten formulering så kan man redan hos de 
gamla grekerna se inslag av rättsstatligt tänkande. Platon uttryckte exempelvis 
sådana tankar i sina överväganden om lagarna;

”ty för den stat, där lagen är blott en orkeslös tjänare, ser jag fördärvet redan 
närma sig. men där lagen är styresmännens herre och de styrande äro lagens 
tjänare, där ser jag räddningen och alla de välsignelser, som gudarna ha givit 
åt staterna.”233

Om än rättsstaten som koncept har en lång historia så är dock inte rätts-
statsbegreppet entydigt. inom olika rättssystem har rättsstatsbegreppet delvis 
olika innebörd. En engelsk eller amerikansk jurist som exempelvis talar om 
Rule of Law menar med detta ofta något annat än en tysk jurist som pratar 
om Rechtstaat, och båda menar sannolikt delvis något annat än en fransk jurist 
som talar om Etat de Droit. Skillnader finns och har också tidigare funnits 
kring vad som innefattas i begreppet. inte ens där ett rättssystem har trans-
planterats eller exporterats ord för ord går det att säga att rättstatsbegreppet 
i den nya kontexten är detsamma.234 Utifrån att skillnader gått att se mel-

iustus  förlag, Uppsala, 2009, samt Bergling, Per, Rule of Law on the International Agenda, 
intersentia, antwerpen, 2006. Noteras bör att FN:s eget agerande genom säkerhetsrådets 
resolution 1267 rörande riktade sanktioner mot enskilda personer associerade med terrorism 
på ett helt annat sätt aktualiserat en diskussion om rättsstatliga principer, se SOU 2006:41, 
s. 85.
231 i Sverige är exempelvis normprövningsinstitutet i nuvarande 11:14 rF ett exempel på 
principer som länge haft uttryck i praxis som senare kommit att kodifieras. Före 1980 grun-
dade domstolarna möjligheten till lagprövning på en oskriven konstitutionell rättsgrundsats. 
Se Åhman, 2011, s. 34–69.
232 jfr tuori, 2002, s. 192.
233 Platon, 1985, s. 312. avsnittet har också lyfts fram av Europarådets venedigkommission 
i deras rapport On the Rule of Law, Study No. 512/2009, s. 3.
234 Se Wennerström, 2007, s. 48–49.
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lan olika rättsstatsbegrepp har forskare försökt kategorisera olika rättsstatliga 
traditioner. En sådan uppdelning har bland annat gjorts mellan det anglo-
amerikanska och kontinentaleuropeiska rättsstatsbegreppet.

i det angloamerikanska235 Rule of Law begreppet brukar fokus ligga på 
domstolarna. Grundläggande är att all maktutövning är föremål för domsto-
larnas jurisdiktion och granskning. Domstolarna får därmed i den angloame-
rikanska traditionen en betydande roll och man talar ibland om att domsto-
larna stiftar lag. Staten ses inom den angloamerikanska rättsstatstraditionen 
inte som åtskild från övriga samhället utan ska vara föremål för prövning av 
samma domstolar som medborgarna.236 Grunden till den engelska rättsstaten 
har av tom Bingham placerats hos Magna Carta som år 1215 gav uttryck för 
vissa grundläggande rättssäkerhetskrav, som att ingen ska fängslas eller be -
rövas sina rättigheter eller egendom utan rättslig prövning av sina likar utifrån 
rikets lag.237 Magna Cartas praktiska genomslag på sin tid har diskuterats men 
det kan vara svårt att bortse från att grundläggande rättsstatliga synsätt fick 
en formulering i detta dokument. De värden som Magna Carta gav uttryck 
för kom att få en mer praktisk form genom principen om Habeas Corpus 
som växte fram i praxis och senare blev engelsk lag. Habeas Corpus syftar till 
att skydda individer mot godtyckligt frihetsberövande genom att tillförsäkra 
häktade en domstolsprövning.238 Den som sedemera kanske främst kom att 
popularisera begreppet Rule of Law i brittisk rätt i modern tid får sägas vara 
albert Dicey. Han menade att grunden för Rule of Law låg i tre överlappande 
aspekter, legalitet, rättslig prövning och en inskränkning av statens godtyck-
liga makt.

”no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods 
except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner 
before the ordinary Courts of the land. in this sense the rule of law is con-
trasted with every system of government based on the exercise by persons in 
authority of wide, arbitrary, or discretionary powers of constraint.”239

Diceys fokus låg i stor utsträckning på domstolarna och på att alla, även 
statens ämbetsmän (undantaget regenten) ska vara föremål för domstolarnas 

235 även om det ofta hänvisas till en angloamerikansk tradition, som förvisso har delvis 
samma rötter, så är det en förenklad abstraktion då det även mellan engelsk och amerikansk 
rätt finns skillnader i begreppen.
236 tamanaha, 2004, s. 39.
237 Bingham, 2010, s. 10–11, se även tamanaha, 2004, s. 25.
238 Bingham, 2010, s. 13–14.
239 Dicey, 1941, s. 188.
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granskning.240 Rule of Law utifrån Diceys synsätt utgjorde en begränsning, 
men inte nödvändigtvis en full kontroll, av den teoretiskt sett obegränsade 
makten hos staten över individen.241

Det kontinentaleuropeiska rättsstatsbegreppet, där det tyska Rechtsstaat 
kanske är det mest kända, skiljer sig åt på några viktiga punkter. Ursprunget 
till detta rättsstatsbegrepp går att spåra hos Kant och rättsstaten utgör inom 
denna tradition ett ideal som står i motsatsförhållande främst till en polisstat 
eller ämbetsmannastat.242 Samtidigt är staten som konstruktion fortfarande 
central och nödvändig för en Rechtsstaat. Fokus ligger på att reglera relationer-
na mellan det privata, det offentliga och rättsordningen och att begränsa stats-
makten så att den inte hotar de enskilda individernas frihet. Detta sker dels 
genom att skapa procedurer som staten måste följa – dvs. en formell aspekt på 
rättsstaten – men också genom materiella begränsningar på statens handlande 
genom medborgerliga fri- och rättigheter. Den kontinentaleuropeiska rätts-
staten hämtar traditionellt sett inte sin styrka främst hos domstolarna, utan ur 
konstitutionen. Ursprungligen var även det tyska rättsstatsbegreppet inriktat 
på formella aspekter, men efter andra världskriget uppmärksammades dock 
hur grova kränkningar från statens sida kunde äga rum utan att avvika från 
de processuella reglerna, varför materiella aspekter fick större uppmärksam-
het. i tyskland syntes också ett behov av att ytterligare stärka de processuella 
sidorna av rättsstaten och en federal konstitutionsdomstol inrättades för att 
se till att de materiella rättigheterna fick genomslag.243

Bland de komponenter som allmänt kan räknas in som vitala delar av det 
formella tyska rättsstatsbegreppet, kan här särskilt nämnas;

a) en maktdelning mellan parlament, exekutiv och domstolar
b)  en legalitetsprincip som innebär att folkvalda ska skapa lagar, som ska 

appliceras generellt och vara bindande även för lagstiftarna själva, tills dess 
lagarna ändras eller upphör.

c)  att statlig makt, inklusive rättsskipning, utövas under lagarna, dvs. med 
stöd av lag och att staten handlar i överensstämmande med denna lag.

d)  ett krav på förutsebarhet, vilket i sin tur innebär att retroaktiva lagar inte 
är tillåtna,

240 tamanaha, 2004, s. 64.
241 Europarådets venedigkommission, report, On the Rule of Law, Study No. 512/2009, s. 4.
242 Petersson, 1996, s. 15.
243 tamanaha, 2004, s. 108–109, Wennerström, 2007, s. 70, Petersson, 1996, s. 15–16.
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e)  ett förbud mot maktmissbruk i form av en proportionalitetsprincip i vid 
mening, innefattandes proportionalitet i strikt mening, samt behovs- och 
nödvändighetsprincipen, som är tänkt att tillförsäkra återhållsamhet,

f )  ett självständigt rättsväsende till skydd för grundläggande rättigheter.244

till dessa formella regler tillkom alltså efter 1949 vissa grundläggande fri- och 
rättigheter. Denna materiella dimension var inte tänkt att ersätta det formella 
rättsstatsbegreppet, eller utsträcka det till rent moraliska frågor. målet var 
istället att staten både ska tvingas upprätthålla processuella kontrollmeka-
nismer och att lagstiftaren ska vara tvungen att agera i enlighet med krav på 
materiell rättvisa när lagar stiftas.245

i Norden dök rättsstatsbegreppet upp tämligen sent och dess innehåll har 
i första hand hämtats från den tyska rätten. Det skedde under 1800-talet 
motsvarande försök som i tyskland att begränsa statsmakten och 1809 års 
svenska grundlag har betraktats som modern för sin tid i detta avseende. 
Under 1900-talet har också den nordiska rättsutvecklingen i stort sett följt den 
kontinentaleuropeiska. 1974 års regeringsform med sina efterföljande tillägg 
gav Sverige en mer detaljerad rättighetskatalog.246 Samtidigt under minerades 
vissa rättsstatliga aspekter genom att den maktdelning som funnits i 1809 års 
regeringsform försvagades genom att parlamentarismen fick större genomslag 
på bekostnad av domstolarnas kontrollfunktion.247 även om ordet rättsstat 
inte finns uttryckt i regeringsformen finns många rättsstatliga principer ändå 
representerade.248 i den svenska rättsordningen har även sambandet mellan 
rättsstat och offentlighet en central roll. Offentlighetsprincipen anses därmed 
inte bara ha ett värde i sig utan ses även som en mekanism som gagnar rätts-
statliga värden så som demokrati, effektivitet och rättssäkerhet.249 insynen ska 
öka sannolikheten för en opartisk och korrekt handläggning, men är också ett 

244 Se Blaau, 1990, s. 81–82, Blaau utgår i sin tur från maunz, 1975, s. 72–74, samt 
Doehring, 1976, s. 223 ff.
245 Blaau, 1990, s. 85.
246 Det går dock att diskutera om rättighetskatalogen ledde till att rättigheterna fick ett fak-
tiskt ökat skydd i prakiken i förhållande till vad som hade gällt tidigare, se Nergelius, joakim, 
Svensk statsrätt, Studentlitteratur, 2006, s. 114–115.
247 Nergelius, 2006, s. 206–208. jämför dock Strömberg, Ft, nr 4, 1988, s. 121, som menar 
att lagprövningsrätten ändå vidgades p.g.a. bl.a. rättighetskatalogen i rF och regleringen av 
normprövningsmakten, även om Strömberg själv kommer till slutsatsen att denna normpröv-
ningsrätt sällan nyttjas, särskilt av Högsta domstolen.
248 Petersson, 1996, s. 18–19.
249 Peczenik, 1995, s. 54, Petersson, 1996, s. 19–20.
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uttryck för ett av rättsstatens dilemman då denna strävan efter öppenhet kan 
komma i konflikt med värnet för den personliga integriteten.250

även om det tyska begreppet Rechtsstaat, dess svenska gestaltning, eller det 
angloamerikanska Rule of Law, inte kan sägas vara synonyma så har använ-
dandet av begreppen varit föremål för en sammansmältning på europeisk och 
internationell nivå. Hänvisningar till det ena eller andra begreppet kan hän-
visa till alla de komponenter som ingår i något av begreppen. Detta har enligt 
Wennerström lett fram till att man idag i viss mån kan tala om ett gemensamt 
rättsstatsbegrepp på EU-nivån som är ett resultat av det samarbete som sker 
mellan jurister från olika rättsstatstraditioner inom EU.251 På samma sätt har 
Europadomstolens praxis inneburit en ytterligare integration mellan de olika 
traditionerna. rättsstatsbegreppet får ses som pluralistiskt i den meningen att 
det specifika sätt som rättsstatliga principer får uttryck kan variera, samtidigt 
som de rättsstatliga grundläggande funktionerna är mer stabila. rättstats-
begreppet är dock att betrakta som kontextuellt, att det på en europeisk nivå 
går att betrakta rättsstatsbegreppen som sammanlänkade betyder inte att det 
i enskilda länder inte går att identifiera ett lokalt rättsstatsbegrepp som följer 
i den rättstradition som historiskt funnits i landet.252 Det svenska rättsstats-
begreppet är därför inte att betrakta som identiskt med vad man menar när 
man på europeisk nivå talar om Rule of Law. Samtidigt innehåller själva rätts-
statsbegreppet aspekter av rättens djupnivåer som blir gemensamma för en 
bredare geografisk kontext.253 Det går därför sannolikt att åtminstone i vissa 
avseenden instämma i Europarådets venedigkommission som menar att det 
nu går att tala om en gemensam definition av rättsstatsbegreppet.254

2.5.1.2 rättsstatens formella och materiella aspekter
Ytterligare en dikotomi som brukar ställas upp i fråga om rättsstaten är mellan 
formella och materiella rättsstatliga dimensioner. i alla rättsstatliga koncept 
spelar processuella regler en viktig och central roll. Utan effektiva processuella 
regler kommer alla rättigheter under rättsstaten att vara rättigheter endast på 
pappret och vara beroende av välviljan hos den styrande. Det är därigenom 
svårt att se någon form av fundamental rättighet eller värde som genomgåen-
de kan implementeras endast genom materiell lagstiftning, utan processuella 

250 Petersson, 1996, s. 19–20. Detta dilemma mellan personlig integritet och offentlighet 
har också behandlats av ett antal offentliga utredningar, bl.a. SOU 1972:47, SOU 1983:70.
251 Wennerström, 2007, s. 53, 86.
252 Wennerström, 2007, s. 53.
253 jfr tuori som berörs i avsnitt 1.2 ovan.
254 Se vidare avsnitt 2.5.1.2.
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regler och institutioner som förmår genomdriva denna lag. Ett fokus på pro-
cedurfrågor är därför en av de genomgående aspekterna i de flesta rättsstatliga 
traditioner. Processuella regler utgör också genom deras natur en begränsning 
av statens makt i sig själva då de garanterar eller kan garantera att myndighets-
beslut blir föremål för granskning varigenom godtyckliga beslut kan undvikas. 
respekt för tillämpliga procedurer i en viss kontext är därför tillsammans med 
legalitetsprincipen kärnan i alla föreställningar om rättsstaten.255

Denna formella förståelse av rättsstaten kan, som behandlats i föregående 
avsnitt, spåras i såväl det angloamerikanska som det kontinentaleuropeiska 
rättsstatsbegreppet. Samtidigt har strävandet efter att komplettera rättsstats-
begreppet med materiella dimensioner lett till en debatt mellan de som före-
språkar ett smalare rättsstatsbegrepp som fokuserar på formella procedurfrå-
gor och de som menar att begreppet måste inkludera respekt för grundläg-
gande fri- och rättigheter.

Enligt den materiella synen på rättsstaten kan staten ses som både bunden 
och begränsad – den kan således inte handla hur som helst, och den kan inte 
göra vad som helst. Denna uppdelning mellan formell rättsstat å ena sidan 
– dvs. hur staten får handla – och materiell rättsstat å andra sidan – dvs. vad 
staten får göra – återkommer i litteratur och debatt rörande rättsstaten.256 
Skillnaden mellan formell och materiell rättsstat kan illustreras av ett odemo-
kratiskt samhälle, som förvägrar och kränker mänskliga rättigheter, med djup 
fattigdom och rassegregation, ojämlikhet och rasism. Ett sådant samhälle kan 
i princip nå upp till kraven på den formella rättsstaten så länge lagarna som 
lägger grunden för detta samhälle når upp till de formella kraven för lagstift-
ningen.257 Detta kan uppfattas som att rättsstatens principer töms på innehåll, 
men raz framhåller att detta inte stämmer då grunden för den formella synen 
på rättsstaten är att den måste vara kapabel att vägleda beteendet hos de som 
är föremål för rätten.

255 Se Wennerström, 2007, s. 55.
256 Se exempelvis Peczenik, 1995, s. 60–61, Petersson, 1996, s. 22–24, Dworkin, 1985, s. 11, 
tamanaha, 2004, samt Wennerström, 2007, s. 76–84, som dock framför att uppdelningen 
inte ska överdrivas då de formella och materiella delarna i många avseenden är sammanlänka-
de och stater som känner behov av att förtydliga vilken del av rättsstatsbegreppet de försöker 
uppfylla troligtvis brister i att leva upp till båda.
257 raz, 1979, s. 211. man kan i detta sammanhang ta apartheid-regimens Sydafrika som ett 
exempel på ett samhälle som i formell mening skulle kunna ansetts vara en rättsstat, men som 
har uppenbara brister i förhållande till de materiella rättstatsidealen. Se även Blaau, 1990, 
s. 76–96.
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”it is evident that this conception of the rule of law is a formal one. it says 
nothing about how the law is to be made: by tyrants, by democratic majori-
ties, or any other way. it says nothing about fundamental rights, about equal-
ity, or justice. it may even be thought that this version of the doctrine is 
formal to the extent that it is almost devoid of content. This is far from the 
truth. most of the requirements which were associated with the rule of law 
before it came to signify all the virtues of the state can be derived from this 
one basic idea.”258

För att nå upp till detta ideal om att vara till vägledning för ett korrekt be -
teende ställs vissa rättsstatliga krav på rätten. Dessa kan något kort samman-
fattas som; publicerade och tillgängliga lagar som appliceras generellt; förbud 
mot retroaktiv lagstiftning; rättslig prövning av myndighetsbeslut, samt; själv-
ständigt rättsväsende.259 Petersson har å sin sida kategoriserat dessa krav i två 
huvudkategorier; rättssäkerhet och maktdelning. rättssäkerhet är ett kom-
plext begrepp i sig. Petersson menar att rättsstaten syftar till att åstadkomma 
rättssäkerhet genom förutsägbarhet. Förutsägbarhet är i sin tur knutet till 
legalitet och objektivitet. Genom att myndigheternas maktutövning måste 
ske under lagarna och dessutom sakligt och opartiskt utifrån allas likhet inför 
lagen ska förutsägbarhet uppnås. Utöver detta ska makten ytterligare kontrol-
leras organisatoriskt genom maktdelning.260

raz identifierar även vissa andra krav som får anses vara aspekter på rätts-
säkerhet, exempelvis att domstolarna ska vara tillgängliga för medborgar-
na, att lagarna ska vara relativt stabila, och att utrymmet för skönsmässiga 
bedömningar hos brottsbekämpande myndigheter inte ska tillåtas pervertera 
lagstiftningen.261 Enligt raz mening leder något annat än en formell förståelse 
av rule of Law till att begreppet går samma öde till mötes som andra luddiga 
politiska slogans som demokrati och privatliv.262

i en materiell rättsstat ska de formella kraven vara uppfyllda, men utöver 
detta sätts vissa gränser för lagarnas innehåll. Dessa gränser utgörs av med-
borgarnas grundläggande fri- och rättigheter. i den materiella förståelsen av 
rättsstaten skulle således lagar som inskränker dessa rättigheter i allt för stor 
utsträckning inte anses som giltiga.263 Denna vidare förståelse av begreppet 
utgår enligt Dworkin från att medborgare har moraliska rättigheter och skyl-

258 raz, 1979, s. 214.
259 Wennerström, 2007, s. 78, tamahana, 2005, s. 132, Petersson, 1996, s. 22–23.
260 Petersson, 1996, s. 22–23, Wennerström, 2007, s. 57, se även Peczenik, 1995, s. 56–57.
261 raz, 1979, s. 212–218.
262 raz, 1979, s. 210.
263 jfr Petersson, 1996, s. 24.
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digheter gentemot varandra och politiska rättigheter mot staten som hel-
het. Dessa moraliska och politiska rättigheter måste erkännas i rätten så de 
kan genomdrivas på begäran av enskilda medborgare genom domstolar. Den 
materiella förståelsen av rule of Law skiljer därmed inte, som den formella 
gör, mellan formell rättsstatliga regler och materiell rätt utan kräver istället att 
de materiella reglerna omfattar och utkräver moraliska rättigheter.264 Fuller 
beskriver förvisso också sina tämligen formella rättsstatliga förhållningsregler i 
termer av rättens moral ”the morality of law”,265 något som dock kritiserats av 
både H.L.a. Hart och joseph raz som menar att Fullers regler främst handlar 
om effektivitet, inte moral.266

Frågan om en formell respektive materiell syn på rättsstaten är inte att lik-
ställa med en diskussion för eller emot mänskliga rättigheter som koncept, utan 
frågan om dessa rättigheter utgör en integrerad del av rättsstats begreppet.267 
individens rättigheter riskerar dessutom att bli rättigheter endast på papper 
om det inte finns rättsstatliga mekanismer som garanterar deras genomslag 
i praktiken.268 Skillnaderna mellan koncepten ska därför inte överdrivas. En 
strikt implementerad version av det formella rättsstatsidealet har som prak-
tisk indirekt effekt att många materiella rättigheter skyddas.269 Wennerström 
menar exempelvis att det är viktigare att man pekar på att utvecklingen gått 
mot en mer materiell syn på rule of law, men förordar utifrån en analytisk 
synvinkel att dikotomin formella/materiella aspekter undviks till förmån för 
mer finkorniga, operationaliserade analysverktyg som även kan ge en bättre 
bild av begreppets praktiska genomslag utifrån dess innehåll. i likhet med 
raz pekar Wennerström på att ett rättsstatsbegrepp som fylls med allt för 
mycket innehåll som är rent deklarativt samtidigt förlorar i praktisk genom-
slagskraft.270 Sammantaget bör därför påpekas att det inte torde stå i över-
rensstämmelse med det formella rättsstatsidealet om konstitutionella regler  
till skydd för individuella rättigheter betraktas som i huvudsak deklarativa och 
saknar rättslig effekt eller möjlighet att genomdrivas.

264 Dworkin, 1985, s. 11–12.
265 Fuller, 1964, s. 33–94.
266 Hart, 1965, s. 1281–1296, raz, 1979, s. 224–226.
267 Dworkin, 1985, s. 11.
268 jeremy Bentham kritiserade på sin tid den franska deklarationen om mänskliga rättigheter 
från 1791 på bland annat denna grund. rättigheterna vände sig mot staten men det fanns 
inga möjligheter att driva igenom rättigheterna i domstol. Den enda möjligheten var genom 
uppror, vilket Bentham valde att beskriva som ”nonsens på styltor”, se Bentham, 1843.
269 raz, 1979, s. 219, Wennerström, 2007, s. 84.
270 jfr Wennerström, 2007, s. 84–101.
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med hänsyn till den betydelse som rättsstaten som koncept har kommit 
att få är det kanske naturligt att försök har gjorts att söka efter en samlad 
definition av begreppet. En sådan strävan mot en allmängiltig definition av 
rättsstaten har gjorts av Europarådets venedigkommission som i mars 2011 
presenterade rapporten ”On the Rule of Law”. Kommissionen konstaterar 
inledningsvis att rättsstatsbegreppet är av stor betydelse utifrån dess cen-
trala roll i såväl Europarådet som i Europakonventionen och andra doku-
ment rörande mänskliga rättigheter. Utifrån de skillnader som fanns mellan 
rättsstatsbegreppen i olika rättsliga system var ett särskilt mål med rapporten 
att försöka förena begreppen Rule of Law, Rechtsstaat, och Etat de droit.271 
venedig kommissionen drar i rapporten slutsatsen att även om rättsstatlig-
het inte är synonymt med respekt för mänskliga rättigheter så finns en hel 
del överlappning mellan de två koncepten.272 De rättigheter som identifieras 
som särskilt viktiga i relation till rättsstatlighet är processuella rättigheter som 
i stor utsträckning skyddas i Europakonventionens artikel 6, även om andra 
rättigheter också har kopplingar till rättsstatlighet.273 i det försök till förenat 
rättsstatsbegrepp som kommissionen lagt fram ligger dock de formella delarna 
i främsta fokus genom krav på legalitet, förutsägbarhet, förbud mot god-
tycke, tillgång till rättslig prövning, icke-diskriminering, men även respekt för 
mänskliga rättigheter.274 i rapporten framförs vikten av att parlamentet inte 
tillåts köra över grundläggande rättigheter genom otydliga lagar eller genom 
att överlåta allt för stor skönsmässig beslutandemakt till exekutiven.275 Lik-
nande samlade definitionsförsök har gjorts på FN-nivå genom en guidance 
note från generalsekreteraren och en resolution från generalförsamlingen.276

2.5.2 Rättsstatlighet och proportionalitet
två av de grundläggande kriterierna i rättsstatsidealet är som redan nämnts 
legalitet och maktdelning. Det går också i det formella tyska Rechtsstaat 
begreppet, varifrån det svenska rättstatsbegreppet hämtats, se hur propor-
tionalitet utgör en viktig komponent.277 Beatty framhåller hur proportiona-

271 venice commission, 2011, s. 3.
272 Ibid. s. 12.
273 Ibid. s. 13.
274 Ibid. s. 10.
275 Ibid. s. 11.
276 United Nations Secretary General, Guidence Note of the Secretary-General: UN Approach 
to Rule of Law Assistance, april 2008, United Nations General assembly, The rule of law at the 
national and international levels, 9 december 2011, (a/rES/66/102).
277 Se avsnitt 2.5.1.1 ovan.
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litetsprincipen vuxit fram som en integrerad del av varje konstitution som 
underställer det styrande systemet rättsstatliga principer.278

i raz principer för det formella rättsstatsbegreppet innefattas som ett av 
kriterierna att skapandet av nya lagar ska vara ledas av öppna, stabila, tyd-
liga och generella regler. Detta innefattar exempelvis att subkonstitutionella 
normer ska vara i överensstämmande med högre liggande konstitutionella 
(och därmed mer stabila) normer.279 Ett annat kriterium som raz ställer upp 
– fortfarande inom en mycket formell innebörd av rättsstatsbegreppet – är att 
domstolar ska ha prövningsrätt av implementeringen av de andra rättsstat-
liga principerna. Detta innebär bland annat att de ska ha rätt att pröva såväl 
förordningar som parlamentsskapad lag och myndighetsbeslut, men bara för 
att säkerställa att dessa lagar och beslut är i överensstämmelse med rule of 
Law.280 tillsammans innebär dessa principer att domstolar ska pröva lagars 
överensstämmelse med överliggande och mer stabila normer. i raz mening 
innebär denna prövning inte i sig någon automatisk prövning utifrån ett 
rättighetsperspektiv, men i den mån de överliggande normerna innebär pro-
cessuella eller materiella inskränkningar av den statliga normgivningsmakten 
(exempelvis genom begränsningar av möjligheterna att inskränka rättigheter 
genom lag i form av rättsliga principer som proportionalitet) kommer en 
prövning utifrån dessa principer att innebära en normprövning av exempelvis 
en lag i förhållande till grundlag.

Proportionalitet kan alltså ses som kopplat till rättsstatsidealet i form av 
legalitet, men kan också betraktas som kopplingen mellan de formella och 
de materiella aspekterna av rättsstaten. Det materiella rättsstatsbegreppet 
förutsätter att individen är tillförsäkrad vissa grundläggande rättigheter och 
det formella att inskränkningar i individens frihet inte ska ske godtyckligt. 
Genom legalitet och proportionalitet i förhållande till begränsningsklausuler 
tillförsäkras att detta godtycke i förhållande till materiella rättigheter blir tyg-
lat och föremål för maktdelning och en prövning av åtgärdernas legitimitet.281 
Därigenom kan inskränkningar av materiella rättsstatliga rättigheter prövas 

278 Beatty, 2004, s. 163.
”With only scant notice of (and from) the high priests of constitutional law, and not 
without dissent in its own ranks, the judiciary has constructed a working model of judi-
cial review that relies, almost entirely, on the principle of proportionality to tell them 
when the elected representatives of the people and their officials are acting properly and 
when they are not.”

ibid., s. 159–160.
279 raz, 1979, s. 216.
280 Ibid., s. 217.
281 jfr Barak, 2012, s. 226–234, samt avsnitt 2.3 ovan.
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utifrån formella rättsstatliga perspektiv. Proportionalitet bidrar i detta sam-
manhang till rationalitet och öppenhet i såväl de lagstiftningsprocesser som 
begränsar rättigheter som vid normprövning av sådan lagstiftning, egenskaper 
som i sin tur utgör viktiga beståndsdelar i rättsstatlighet.282 i samband med 
rättighetskatalogens införande i regeringsformen framfördes att iakttagande 
av proportionalitetsprincipen som förutsättning för begränsningar av rättig-
heter underströk kravet på att lagstiftaren noga redovisade syftena med denna 
inskränkning,283 något som även understryker proportionalitetens bidrag till 
transparens i maktutövningen. Proportionalitet kan därigenom ses som en 
brygga mellan formell och materiell rättsstatlighet.

2.5.2.1 Normprövning och maktdelning
Proportionalitet har, förutom att det utgör ett materiellt och formellt krav på 
lagstiftaren, i hög grad aktualiserats i fråga om normprövning. anledningen är 
att proportionaliteten har en roll som principiell gräns för lagstiftarens frihet 
att genom lagstiftning inskränka materiella rättigheter. För att denna gräns 
ska vara faktisk och konkret, och inte bara en teoretisk eller hypotetisk sådan, 
måste dock mekanismer finnas för att pröva lagstiftningens proportionalitet 
och därigenom dess förenlighet med högre rättsliga normer. Existensen av 
sådana prövningsmöjligheter utgör också en viktig del av rättsstatsbegreppet 
genom såväl krav på maktdelning som legalitet. Detta kan åskådliggöras av 
FN:s säkerhetsråd definition av rättsstaten som innefattar inte bara krav på 
legalitet, självständig rättslig prövning och mänskliga rättigheter, utan även 
”åtgärder för att försäkra efterlevnaden av principer om rättens överhöghet, 
likhet inför lagen, ansvarighet inför lagen, maktdelning, delaktighet i besluts-
fattande, rättssäkerhet, undvikande av godtycke samt processuell och rättslig 
transparens.”284 Betydelsen av rättsväsendets delaktighet i prövning av myn-
dighetesbeslut har också framhållits av Europarådets venedigkommission.285

Frågan om normprövning är dock på många sätt komplex, detta särskilt i 
svensk kontext, liksom generellt inom säkerhetsområdet. För det första har 

282 Se Peczenik, 1995, s. 62–57.
283 SOU 1975:75 s. 202, prop. 1975/76:209, s. 153.
284 U.N. Security Council, 2004, s. 4, § 6, min översättning.
285 venice Commission, 2011, s. 12.

”The role of the judiciary is essential in a state based on the rule of law. it is the guarantor 
of justice, a fundamental value in a law-governed State. it is vital that the judiciary has 
power to determine which laws are applicable and valid in the case, to resolve issues of 
fact, and to apply the law to the facts, in accordance with an appropriate, that is to say, 
sufficiently transparent and predictable, interpretative methodology.”
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Sverige, och även i viss mån generellt Norden, traditionellt något av en sär-
ställning i den mening att normprövningsinstitutet inte är särskilt utvecklat. 
istället har betoningen legat på folkstyre, med en juristkår som beskrivits som 
varande lojal mot lagstiftaren.286 även om normprövning utvecklats som en 
allmän rättsprincip från slutet av 1800-talet och framåt,287 har normpröv-
ningsinstitutet utvecklats tämligen långsamt inom den svenska rätten och 
tecken som talar för ett starkare normprövningsinstitut har först på senare 
år börjat synas.288 Efter 1980 lagfästes möjligheten till normprövning men 
tyglades samtidigt genom införandet av uppenbarhetsrekvisitet. 1995 ökade 
möjligheten till normprövning genom att domstolarna fick möjlighet att 
pröva svenska rättsregler mot EU-rätten och Europakonventionen.289 2011 
avskaffades också uppenbarhetsrekvisitet vilket får antas leda till en ökad 
benägen het till normprövning hos domstolarna. Samtidigt är normprövning-
en rättstekniskt begränsad till att den grundlagsstridiga eller konventionsstri-
diga lagen inte tillämpas i ett konkret fall, och innebär således inget allmänt 
ogiltigförklarande utan snarare ett åsidosättande av en lagregel. Kopplat till 
detta bör nämnas att normprövning bara sker i förhållande till ett faktiskt 
fall och svenska domstolar ägnar sig därmed inte åt s.k. abstrakt normpröv-
ning.290 även om normprövning och domstolars överprövning av folkvaldas 
beslut alltså i en internationell jämförelse varit mindre vanligt i Sverige så är 
det även internationellt ett fenomen som inte kan anses som en självklarhet. 
Det har ifrågasatts med vilken rätt som icke-folkvalda jurister ska ifrågasätta 
beslut som fattats i demokratisk ordning.291 En del av denna debatt brukar 
kunna kokas ner till frågan om vem som är konstitutionens väktare – dom-
stolarna eller de folkvalda.

286 Hirschl, 2011, s. 450, jfr även Södergren, 2009, s. 149–150 med hänvisningar, även Ner-
gelius, 2006, s. 21–22.
287 Åhman, 2011, s. 34–44, Nergelius, 2006, s. 199.
288 jfr Åhman, 2011, s. 60–63.
289 Nergelius, 1999, s.67;

”Det nya som inträffat efter den 1 januari 1995 är egentligen att tre, inte som förut bara 
ett normsystem eller regelkomplex i den svenska normhierarkin har företräde framför av 
riksdagen stiftade svenska lagar. […] troligen kommer detta också öka de svenska grund-
lagarnas konkreta rättsliga betydelse.”

290 Se Nergelius, 2009, s. 146. Se även Nja 1987 s. 198, där HD uttalade:
”Prövningen av den sålunda angivna grunden skall ske enligt reglerna om lagprövnings-
rätt i 11 kap. 14 § regeringsformen. Dessa regler innebär att prövningen skall göras i 
ett konkret ärende av den myndighet som enligt allmänna regler har att pröva ärendet i 
fråga.”

291 Se Åhman, 2011, s. 26 med hänvisningar, jfr även Södergren, 2009, s. 147–148.
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För det andra tillförs ett lager av komplexitet inom ramen för frågor som 
rör rikets säkerhet; en sfär som brukar beskrivas som exekutivens ansvarsom-
råde. Carl Schmitt, konservativ jurist och filosof under Weimarrepubliken, 
konstaterade att ”suverän är den som beslutar om undantagstillståndet”.292 
i tider av akuta kriser eller hot kan suveränen enligt Schmitt upplösa den 
rättsliga ordningen och fatta beslut obehindrad av rättsliga kontroller. Ut ifrån 
detta resonemang följer att exekutiven är att betrakta som suverän, och att 
detta enligt Schmitt gällde även i situationer som befann sig i en fallande 
skala av exceptionalitet, från globala hot mot statens suveränitet där den poli-
tiska och rättsliga ordningens existensberättigande är hotad, till mindre och 
mer lokala manifestationer av sådana hot. Exekutiven är enligt Schmitt den 
enda som kan agera som väktare av konstitutionen eftersom det är exekutiven 
som bestämmer inte bara när ett hot existerar, utan även vem som är vän 
och vem som är fiende.293 Denna definitionsmakt har på senare tid exem-
plifierats med USa:s utpekande av Osama bin Laden som en tydlig politisk 
fiende, på samma sätt pekar terrorister ut sina egna fiender som motiverar 
våld mot oskyldiga människor.294 Schmitt har utifrån sin ideologi och sitt val 
av umgänge med visst fog ifrågasatts,295 även om hans teorier fått något av en 
renässans på senare tid.296 Det finns dock en viss korrelation mellan Schmitts 
teorier och verkligheten i förhållande till hur säkerhetsfrågor fort farande 
betraktas som nästan uteslutande för exekutiven att besluta om.297 Det är ett 
område som är förknippat med starka krav på hemlighetsmakeri och innefat-
tar känsliga ut  rikes- och säkerhetspolitiska bedömningar och beslut som även 

292 Schmitt, 1988, s. 5
293 Se Dyzenhaus, 2004, s. 244–245. med vänner och fiender avsågs i sammanhanget offent-
liga sådana, ”statens, rikets, stammens, eller den politiska gemenskapens vänner och fiender”, 
se Wittrock, & Falk, 2012, s. 10.
294 se Wittrock & Falk, 2012, s. 10.
295 Schmitt föll i onåd efter andra världskriget för att han hade varit en rättslig förespråkare 
för det nazistiska partiet, publicerat antisemitiska skrifter och för att han efter kriget även 
vägrat avsvära sig nazismens ideal, se Luban, 2010, s. 462–463.
296 Luban 2010, s. 468, har visat hur Schmitt har gått från att citeras fem gånger i amerikan-
ska law-journals mellan 1980–1990, till att citeras 114 gånger mellan 1990 och 2000; och 
420 gånger sedan 2000, med nästan dubbelt så många citeringar i de senaste fem åren som de 
föregående fem, något Luban hänför till en tendens hos vissa akademiker att vilja legitimera 
exekutivens krigsförande makt.
297 Detta kan illustreras av hur konstitutionsutskottet ansett det ligga under regeringens 
ansvar att hantera allvarliga kriser, hot och katastrofer även i fredstid, se KU 2005/06:8 
s. 38–39. KU öppnar även för ett visst mått av konstitutionell nödrätt, dvs. en möjlighet för 
regeringen att agera utomrättsligt, även om omfattningen av denna nödrätt inte enligt KU är 
klarlagd, se KU 2005/06:8 s. 37–38
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parlamentariker i viss mån utesluts från. inom ramen för frågor anknutna till 
rikets säkerhet är därför normprövningens vara eller icke vara kombinerad 
med konkreta svårigheter att utöva även sådan insyn och kontroll som har en 
starkare konstitutionell tradition än normprövning. i praktiken tycks också 
domstolar i stor utsträckning, mer eller mindre explicit, böja sig för exekuti-
ven inom detta område även i de fall där domstolarna själva söker framhäva 
att de vidhåller rätten att rättsligt pröva exekutivens beslut.298 Sammantaget 
innebär detta att frågan om tillsyn och kontroll i allmänhet, och normpröv-
ning i synnerhet är förknippad med en principiell dragkamp mellan parla-
mentet, exekutiven, och domstolarna.

Samtidigt som normprövning alltså är förenad med särskilda svårigheter 
inom området finns det mycket som talar för att normprövning utgör en 
viktig hörnsten i upprätthållandet av rättsstatliga principer.299 Betydelsen av 
extern kontroll inom säkerhetsområdet är också i många avseenden särskilt 
påtaglig.300 Det finns också goda grunder för att anse att en rättslig prövning 
av lagstiftningsåtgärder inom området inte nödvändigtvis är att anse som 
tveksamt ur vare sig demokratisk synvinkel eller ur någon form av hänsyn till 
exekutivens privilegium inom säkerhetsområdet.

Det måste exempelvis anses rimligt att en rättslig prövning av lagstiftning 
och exekutiva beslut är legitim, även inom säkerhetsområdet, när lagstiftaren 
och för den delen exekutiven, har valt att ”spela det rättsstatliga spelet”.301 
Underrättelseverksamhet och annan verksamhet för rikets säkerhet har länge 

298 Se exempelvis majoriteten i Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944), Liversidge 
v Anderson [1941] UKHL 1, [1941] 3 all Er 338, [1942] aC 206 (3 November 1941), R 
v Ministry of Defence Ex p. Smith [1995] EWCa Civ 22 (3 November 1995), senare prövat i 
Europadomstolen med omvänd utgång i Smith and Grady v. United Kingdom, se även A and 
others v Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56.
299 Se Peczenik, 1995, s. 56 som i fråga om rättsstaten anfört att ”[e]n särskild betydelse har 
domstolarnas lagprövningsrätt.”
300 venice commission, 2007, s. 4

”Security services have inbred in them a potential of abuse of State power. The subjectiv-
ity and flexibility of the notion of ”national security”, combined with its vital importance 
to the State, mean that governments have a wide margin of manoeuvre in this area. They 
could be tempted to use the security services to pursue illegitimate aims. it is thus nec-
essary to establish mechanisms to prevent political abuse, while providing for effective 
governance of the agencies.”

301 Liknelsen är inspirerad av Derlén & Lindholm, 2012, s. 92 som använder den i förhål-
lande till frågan om rättighetsstadgans tillämplighet på medlemsstaterna:

”The requirement posed on the member States regarding fundamental rights do not have 
to be explained from a moral perspective, it is a question of legal systematics: because the 
Union is bound by fundamental rights the member States are bound as well whenever 
they play the game of EU law.”
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varit oreglerad och ansågs följa av exekutivens befogenheter inom området, 
eller i vissa fall av teorier om exekutiv nödrätt. med tiden har dock exempelvis 
konstitutionella legalitetskrav,302 samt europakonventionens krav som Sverige 
frivilligt åtagit sig att följa, inneburit att även arbetet för rikets säkerhet i ökad 
utsträckning blivit föremål för reglering i lag. möjligheten att utöva denna 
verksamhet i någon form av rättsligt tomrum har således formellt minskat. 
Försöken att exempelvis underställa underrättelseverksamheten rättslig regle-
ring och kontroll måste åtminstone i teorin tolkas som en genuin önskan från 
lagstiftarens sida att öka rättssäkerheten och den rättsliga kontrollen av denna 
verksamhet. även om motiven för att reglera denna verksamhet kan ha varit 
att bland annat undvika kritik från Europadomstolen, så har lagstiftaren valt 
att flytta in regelverket i det rättsstatliga ramverket och därmed också valt att 
spela det rättsstatliga spelet även inom säkerhetsområdet. Om lagstiftningen 
då utformas på ett sätt som inte stämmer överens med rättsstatliga krav eller 
om den är oproportionerlig, så bör denna lagstiftning kunna bli föremål för 
normprövning. Lagstiftaren kan med andra ord inte spela det rättsstatliga 
spelet och samtidigt förvänta sig att inte vara bunden av spelreglerna. i den 
utsträckning hoten mot rikets säkerhet är så allvarliga att de motiverar avsteg 
från rättsreglerna får konstitutionell nödrätt eller ett tillfälliga upphävande av 
sådana krav genom undantagstillstånd åberopas. Lösningen kan således inte 
vara att normalisera undantagstillståndet och göra dess rättsstatliga undantag 
till en del av den gängse rätten,303 i vart fall kan inte en sådan ordning godtas 
som en legitim lösning av rättsordningen. istället måste lagstiftarens intention 
att vara bunden av rättsstatliga krav behandlas som vore den genuin, även 
om lagstiftaren i praktiken skulle vilja se verksamheten undantagen från vissa 
sådana krav.

Normprövning måste också betraktas som ett utslag för just demokrati i 
vid mening. Demokrati innebär inte endast en populistisk majoritetsvilja, 
utan måste även anses innefatta en konsultativ process med flera inblandade 
aktörer som har olika uppgifter i den demokratiska organismen.304 Domstolar 
fyller i denna organism en roll av att ta till vara på mer långsiktiga demokra-
tiska värden som uttryckts i konstitutionella dokument just av det skäl att 
de inte ska vara föremål för tillfälliga nycker eller reflexmässiga reaktioner 

302 Sterzel, 2012, s. 81, noterar att 1975 års polisutredning efter grundlagsreformen ansåg att 
inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter inte kunde baseras på sedvanerätt, tidigare 
rättspraxis eller allmänna rättsgrundsatser e.d. vilket dock utvecklades av 1981 års polisbered-
ning till att tolkningar som gick att utläsa ur lagens ordalydelse kunde godtas.
303 En trend som identifierats av agamben, 2005, s. 31, se vidare avsnitt 10.2 nedan.
304 Nergelius, 1999, s. 73.
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på händelser i samhället.305 En normprövning innebär således en prövning 
av demokratiska beslut av en förvisso icke demokratiskt tillsatt aktör, men 
denna prövning äger rum utifrån tidigare demokratiska beslut om konstitu-
tionens innehåll.306 Beslut som i svensk kontext får långsiktig verkan genom 
att dessa beslut endast kan ändras efter beslut av två på varandra följande 
riksdags majoriteter. Konstitutionella dokument innebär således en demo-
kratiskt beslutad återhållsamhet som gör sig gällande mot senare majoriteter. 
Domstolar har i detta sammanhang en särskild roll som rättslig uttolkare 
av vad detta återhållsamhetskrav konkret innebär. Det kan också uttryckas 
som att domstolen inte nödvändigtvis ogiltigförklarar eller kritiserar ett poli-
tiskt beslut, utan endast utifrån lagtekniska utgångspunkter konstaterar att 
det vanliga lagstiftningsförfarandet inte räcker för att fatta detta beslut – en 
grundlagsändring blir nödvändig om lagstiftaren vill utföra denna åtgärd,307 
en roll som därmed hämtar demokratisk legitimitet från konstitutionens 
funktion och domstolarnas roll i tillvaratagandet av denna funktion. Denna 
funktion kan också kopplas till rättigheternas natur där joseph raz bland 
annat lyft fram att rättigheter förvisso inte är att betrakta som trumfar, men 
att en av rättigheternas funktioner istället är att betrakta som institutionell 
i betydelsen att de involverar andra statliga institutioner så som domstolar i 
beslutsprocessen och därigenom tillförsäkrar maktdelning i hanteringen av de 
intressen som rättigheter ger uttryck för.308

Som nämnts ovan har den svenska konstitutionella ordningen betonat 
folkstyre över maktdelning. Denna ordning har i den internationella doktri-
nen fått tjäna som ett exempel som talar för att juridisk aktivism och en stark 
konstitutionell domstol inte behövs för att tillförsäkra en välfungerande liberal 
demokratisk rättsstat. Sverige, och Norden i övrigt placerar sig högt på de flesta 
index så som välstånd, demokrati, frånvaro av korruption, etc. Uppenbarligen, 
menar bedömarna, behövs inte en stark maktdelning för att åstadkomma det-
ta.309 inom området för denna studie blir dock situationen delvis en annan. En 
konstitutionell modell som i hög grad betonar folkvilja framför maktdelning 
förutsätter en hög grad av transparens och möjlighet till demokratisk insyn och 
debatt om de frågor där de folkvalda får så förhållandevis fria händer att obe-

305 Se Nergelius, 1999, s. 61.
306 troper, 2003, s. 110–111.
307 En funktion som i litteraturen benämnts ”The Switchman” eftersom domstolen får rol-
len av en tågväxel som växlar in lagstiftaren på det lagförfarande som är nödvändigt utifrån 
lagstiftningens natur och mål. Se troper, 2003, s. 111.
308 raz, 1986, s. 257.
309 Se allmänt Hirschl, 2011.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   98 2013-10-16   16.33



99

2 Rättigheter och proportionalitet i rättsstaten – ett materiellt och teoretiskt ramverk

roende av rättslig prövning utöva sitt demokratiska mandat.310 Utan en sådan 
insyn och debatt blir den demokratiska ordningen lidande då allmänheten 
förblir oinformerad och folkviljan inte kan få genomslag. 

inom Säkerhetspolisens område är transparensen kanske lägre än inom 
något annat område av den offentliga verksamheten. även om delar av Säker-
hetspolisens verksamhet blivit öppnare, så kvarstår inom underrättelseområdet 
en mycket begränsad allmän insyn. Denna slöja av sekretess som hindrar 
allmänhetens insyn drabbar i viss mån även de folkvalda som inte har någon 
särskilt långtgående insyn i Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet. Säker-
hetspolisens verksamhet och metoder blir sällan en särskilt stor politisk fråga, 
vilket kan illustreras av den marginella effekt som Säkerhetstjänstkommis-
sionens rapporter fick, som ändå visade på mycket grava missförhållanden 
i fråga om exempelvis åsiktsregistrering och missbruk av existerande tvångs-
medel.311 istället är det i första hand regeringen som har insyn i verksamhetens 
mer konkreta inriktning, även om insynen även där sannolikt inte sträcker 
sig särskilt långt, beroende på vilket intresse som regeringen väljer att visa 
för verksamheten. Dessa insynsproblem illustrerar hur den parlamentariska 
modellen inte nödvändigtvis ensamt förmår binda underrättelseverksamhetens 
funktion och metoder. Eftersom viktiga frågor om den faktiska verksamheten 
sällan eller aldrig kommer till allmänhetens kännedom, måste även andra 
mekanismer än den representativa demokratin utgöra kontrollmekanismer för 
verksamheten. även om dessa synpunkter kan tjäna som argument för en ökad 
roll för domstolarna inom området så är poängen som eftersträvas här delvis 
en annan, nämligen att understryka vikten av lagstiftarens proportionalitets-
bedömningar. i avsaknad av en stark tradition eller kultur av maktdelning och 
normprövning blir lagstiftarens iakttagande av konstitutionella rättigheter och 
krav än viktigare.

310 jfr Petersson, 1996, s. 19–20.
311 integritetsskyddskommittén ansåg det iögonfallande och anmärkningsvärt att Säker-
hetstjänstkommissionens mycket kritiska rapport inte vid tiden för kommitténs rapport lett 
till något prioriterat lagstiftningsarbete för att komma till rätta med bristerna och anförde: 
”Denna passivitet från lagstiftarens sida är desto mer anmärkningsvärd som det under hela 
2000-talet har förekommit ett omfattande och energiskt rättsligt reformarbete i syfte att ge 
polisen tillgång till ännu mer integritetskänslig information”. Se SOU 2007:22, s. 489. Se 
vidare avsnitt 6.5.1 om Säkerhetstjänstkommissionens granskning.
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2.6 Proportionaliteten och lagstiftaren
En relevant fråga utifrån syftet med denna studie är hur kravet på proportio-
nalitet egentligen påverkar lagstiftaren. Denna fråga kan analyseras utifrån 
två olika perspektiv, dels utifrån det materiella krav som ställs på lagstiftaren 
i form av kravet på proportionalitet, dels utifrån hur begreppet kan fungera 
som ett analysverktyg för att studera lagstiftarens avvägningar.

Som visats i avsnitt 2.4 ovan finns i förhållande till inskränkningar i kon-
stitutionella rättigheter ett explicit krav på att sådana inskränkningar ska 
vara proportionerliga. Som också visats innefattar det en prövning utifrån de 
anknutna legalitets-, behovs- och ändamålsprinciperna, liksom en prövning 
av proportionaliteten i strikt mening. Konkret kan dessa principer betraktas 
som begränsningar av lagstiftarens handlingsfrihet i förhållande till inskränk-
ningar av skyddade rättigheter.

med hänsyn till att lagstiftning är ett resultat av politiska kompromisser och 
förhandlingar går det att diskutera i vilken utsträckning lagstiftaren faktiskt gör 
en proportionalitetsbedömning i rättslig mening vid skapandet av ny lagstift-
ning, eller om proportionaliteten främst är en fråga för domstolar som har att 
utföra normprövning av den lagstiftning som tillkommit genom politiska pro-
cesser och de myndigheter och domstolar som har att tillämpa lagstiftningen. 
Samtidigt innebär proportionalitet att vissa krav ställs på lagstiftaren i fråga 
om det redovisade beslutsunderlaget för lagstiftningen. Detta har poängterats 
i flera olika sammanhang. Som nämnts ovan ställer proportionalitetsprincipen 
som teoretisk modell upp ett redovisningskrav som innebär att ju intensivare 
intrånget i en konstitutionell rättighet är, desto mer säkerställt måste den 
underliggande premissen bakom intrånget vara.312 Detta innebär att besluts-
underlaget vid kraftiga rättighetsinskränkningar tydligare måste visa på en hög 
sannolikhet av att ändamålet uppnås med åtgärden, än vid mindre inskränk-
ningar. med hänsyn till domstolars bristande utredningsmöjligheter är som 
också nämnts effekten av denna bedömning framför allt att kraven på det 
beslutsunderlag – exempelvis utredningsunderlag – ökar i samma utsträckning 
som inskränkningen av en konstitutionell rättighet blir mer långtgående.313 

312 alexy, 2002, s. 418
313 Ibid. s. 418. Se även rivers, 2006, s. 207 som menar att det kontinentaleuropeiska pro-
portionalitetsbegreppet därmed kan förenas med den angloamerikanska modellen med s.k. 
variable intensity of review. Lagrådet har i svensk kontext påpekat detta krav i samband med 
lagrådsremissen rörande Säkerhetspolisens möjlighet att inrikta signalspaning, där de ansåg 
att remissen och den bakomliggande promemorian gav begränsad vägledning för en propor-
tionalitets- och nödvändighetsbedömning. Lagrådet ansåg sig dock inte ha underlag för att på 
den grunden avstyrka förslaget, se Prop. 2011/12:179, s. 31.
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att proportionalitetsprincipen innebär ett krav på tydlighet från lagstiftarens 
sida har också konkret uppmärksammats i förarbetena till regeringsformen 
och gäller alla de begränsningsbara rättigheterna.314 redovisningskravet och 
betydelsen av det har dock kanske uttryckts tydligast och kraftfullast av integri-
tetsskyddskommittén:

”Det räcker nämligen inte att lagstiftningen är väl avvägd, den måste också 
framstå som väl avvägd. av det skälet har det ett betydande egenvärde att 
lagstiftaren noggrant, uppriktigt och med pedagogisk klarhet redovisar sina 
skäl och värderingar. i vårt land bjuder traditionen att dessa övervägan-
den redovisas i förarbetena till lagstiftningen, i första hand i propositioner 
och utskottsbetänkanden men också i det utredningsmaterial som föregår 
departementsbehandlingen.”315

Frånvaron av en sådan redovisning kunde enligt kommittén förklara en hel 
del av det motstånd som förkommit mot integritetsbegränsande lagstiftning 
i den allmänna debatten. redovisningskravet ansågs också enligt kommittén 
tvinga fram ”ett mer aktivt reflekterande över vilka integritetsskyddsvärden 
som går till spillo genom en viss åtgärd och huruvida denna förlust verkligen 
står i rimlig proportion till åtgärdens avsedda nyttoeffekter”.316 Kommittén 
underströk även kopplingen mellan redovisningen av mål och prognoser 
rörande integritetsintrång och effektivitet vid lagstiftningens tillkomst till 
möjligheterna att utvärdera lagstiftningen i efterhand.317

Den teoretiska modell som presenterats i detta kapitel utgår ofta från en 
lagprövningssituation; en situation där exempelvis en konstitutionell domstol 
ska bedöma om en lag som inskränker en rättighet står i överensstämmelse 
med konstitutionella krav. Det är därför en relevant fråga om denna modell 
kan appliceras på lagstiftaren. Det vill säga om den analytiska modell som 
presenterat är en som lagstiftaren måste eller bör följa. Som nämnts ovan bör 
dock en åtskillnad göras mellan det rättsliga kravet på proportionalitet och 
den modell för proportionalitetsbedömningar som presenterats. Detta kapi-
tel syftar inte till att antyda att lagstiftaren är tvungen att applicera den typ 
av analytisk modell som här presenterats, så länge lagstiftaren lever upp till 
proportionalitetskravet som sådant. Däremot innefattas implicit i detta krav 
en redovisningsskyldighet. Lagstiftaren måste med andra ord inte bara göra 
överväganden kring proportionalitet utan även redovisa dessa överväganden. 

314 SOU 1975:75, s. 202, prop. 1975/76:209, s. 153
315 SOU 2007:22, s. 452, kursivering i original.
316 Ibid. s. 452–453.
317 Ibid. s. 453.
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Det finns i princip inget som hindrar att lagstiftaren hittar på en egen metod 
för proportionalitetsanalyser. Det finns dock goda skäl för lagstiftaren att 
beakta den modell för proportionalitetsanalys som vuxit fram hos konsti-
tutionella och internationella domstolar. För det första så är det svårt att i 
nuläget peka på en alternativ modell för att hantera det rättsliga kravet på 
proportionalitet vid rättighetsinskränkningar som är lika etablerad eller lika 
tydligt strukturerar upp den bedömning som lagstiftaren har att göra. För det 
andra är någon form av denna modell sannolik att appliceras på lagstiftningen 
om lagstiftningen blir föremål för prövning av en rättslig instans som utövar 
normprövning, varför det kan vara en fördel att analysera lagstiftningen från 
liknande utgångspunkter. 

i slutändan får proportionaliteten betydelse för lagstiftaren på ett antal 
olika sätt. Den utgör en princip som

1)  Lagstiftaren formellt måste förhålla sig till genom dess explicita eller 
implicita närvaro i konstitutionella och processuella regler,

2)  Kan utgöra en rättslig grund för kritik mot eller ogiltigförklarande av 
lagstiftningsåtgärder,

3)  Kan förklara lagstiftarens konkreta rättsliga handlingsutrymme eller 
begränsningar därav, samt

4)  Ålägger lagstiftaren en redovisningsplikt för de proportionalitetskalky-
ler som ligger bakom lagstiftningen.

Särskilt utifrån punkt 3 och 4 ovan kan den modell som proportionalitet 
utgör användas för att teoretiskt förklara utfallet av proportionalitetsbedöm-
ningen utifrån olika faktorer, genom att applicera proportionalitet som en 
teoretisk modell ’baklänges’: Utifrån det konkreta utfallet av lagstiftarens pro-
portionalitetsbedömning, och det redovisningskrav som åläggs lagstiftaren går 
det att analysera hur de enskilda delarna av kalkylen ser ut och vad som har 
påverkat detta utfall.

Genom att proportionalitetsbedömningen kan delas upp i ett flertal mindre  
moment, går det också att använda dessa moment som delar av en analytisk 
modell för en utredning av lagstiftarens intresseavvägning. Det vill säga, hur 
har lagstiftaren beaktat de separata delarna av proportionalitetsbedömning-
en så som behovsprincipen, värdet av rättigheten kontra omfattningen av 
intrånget,  värdet av åtgärdens ändamål etc. i den mån en sådan bedömning 
trots allt inte skulle gå att göra, exempelvis om lagstiftaren inte i tillräcklig 
utsträckning beaktat proportionalitetskravet, går det i vart fall att konstatera 
brister i lagstiftarens proportionalitetsbedömning alternativt i redovisningen 
av denna bedömning.
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2.7 Faktorer som påverkar proportionalitetsekvationen
tidigare i detta kapitel har den materiella och teoretiska ram som proportio-
nalitetsprincipen innebär för inskränkningar av konstitutionella och mänskli-
ga rättigheter presenterats. Denna ram är teoretisk i den betydelse att den kan 
utgöra en teoretisk beskrivning av hur proportionalitetsbegreppet ska förstås 
och tillämpas. Den är materiell i den betydelsen att principen har en konkret 
rättslig verkan och tillämpas av domstolar. vidare har proportionalitetsprin-
cipens koppling till rättsstatliga principer tydliggjorts. till sist har den teore-
tiska modellens bäring på lagstiftaren berörts. Det går utifrån det ovanstående 
att konstatera att proportionalitet inte endast utgör en metod för domstolar 
att lösa normkonflikter mellan konstitutionella och mänskliga rättigheter å 
ena sidan och subkonstitutionella normer som inskränker dessa rättigheter å 
andra sidan. Proportionaliteten som modell kan också ses som en teoretisk 
förklaringsmodell för det skönsmässiga beslutsutrymme som lagstiftaren har 
tillgängligt för att genomföra åtgärder som inskränker skyddade rättigheter. 
Som visats under avsnitt 2.4 ovan påverkas detta utrymme av a) vilka lagstift-
ningsåtgärder som är faktiskt möjliga b) den ambitionsnivå lagstiftaren anläg-
ger för det samhällsintresse som ligger till grund för inskränkningar, samt 
c) vilket socialt värde som tillmäts dels rättigheten och dels det motstående 
allmänintresset, samt den konkreta inskränkning som den faktiska metoden 
innebär i rättigheten. Utifrån problemområdet teknisk underrättelseinhämt-
ning blir frågan hur dessa faktorer påverkas av 1) den tekniska utvecklingen, 
2) lagstiftarens syn på säkerhet och 3) rätten till personlig integritet. Dessa tre 
faktorers teoretiska förhållande till proportionalitetsbedömningarna kommer 
i det följande att beröras närmare.

2.7.1 Teknikutveckling
Den tekniska utvecklingen påverkar proportionalitetsekvationen i främst tre 
avseenden. Frågan om en åtgärds nödvändighet bedöms som nämnts i avsnitt 
2.4.4 ovan i relation till vad som är faktiskt möjliga åtgärder, i kombination 
med den ambitionsnivå lagstiftaren har. Den tekniska utveckling som ägt rum 
på it- och telekommunikationsområdet kan leda till att nya metoder finns 
tillgängliga för lagstiftaren, vilket leder till att lagstiftaren också kan komma 
att ställas inför nya proportionalitetsbedömningar. vid dessa bedömningar 
har fördelningskurvan som berörts i avsnitt 2.4.4 ovan i förhållande till möjli-
ga lagstiftningsåtgärder sannolikt förändrats genom att de potentiellt möjliga 
lagstiftningsåtgärderna ökar. Exempelvis genom att lagstiftaren kan ge polisen 
tillgång till uppgifter om enskilda individers rörelsemönster som inhämtats 
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genom deras mobiltelefoners kontakt med omgivande telekommunikations-
nät.318 En typ av uppgifter som inte överhuvudtaget existerade tidigare. Om 
premissen att dessa uppgifter kan vara till nytta i underrättelsearbetet accep-
teras, går det att dra slutsatsen att lagstiftningen genom teknisk utveckling 
i bästa fall ge ”mer” nationell säkerhet än tidigare, i den utsträckning som 
lagstiftaren väljer att utnyttja de tekniska möjligheterna.

Den tekniska utvecklingen påverkar också individens beteende och vanor. 
individens interaktioner med det omgivande samhället och andra individer 
var tidigare inte i särskilt stor utsträckning spårbara. individen deltog i möten, 
tog del av information och utbytte tankar och erfarenheter i former som i de 
flesta fall krävde direkt närvaro och observation för att följa. Genom fram-
växten av modern informationsteknik och kommunikationsmedel sker dock 
stora delar av individens informationsinhämtning, utbyte, interaktion med 
andra samhällsmedborgare och andra delar av vardagen genom olika former 
av digital kommunikation som lämnar elektroniska spår som kan följas. även 
i de fall där individen interagerar med det omgivande samhället genom tra-
ditionella, analoga medel så lämnar individens elektroniska kommunikatio-
ner många gånger ledtrådar om var denne varit och vad denne ägnat sig åt. 
Därigenom finns mer information tillgänglig för inhämtning som potentiellt 
kan sättas samman för att kartlägga den enskilda individens förehavanden i 
närmare detalj än tidigare. Genom ny teknik kan också nya hot uppstå, eller 
så kan en ny arena för säkerhetsarbetet utvecklas, vilket kan påverka lagstifta-
rens ambitioner på säkerhetsområdet.

även om den tekniska utvecklingen även lett till vissa möjligheter för 
enskilda att skydda sitt privatliv, så kan den tekniska utvecklingen inte i all-
mänhet sägas ha lett till att möjligheterna att skydda privatlivet ökat i samma 
utsträckning som möjligheterna att göra intrång i det genom att inhämta och 
bearbeta en allt större mängd tillgänglig information.319 Den tekniska utveck-
lingen påverkar därför inte de potentiellt möjliga lagstiftningsåtgärderna i 
förhållande till den personliga integriteten och underrättelseverksamhet på ett 

318 Sådana uppgifter behandlas närmare i avsnitt 5.2.3 nedan.
319 Det går förvisso att argumentera för att tillgången till krypteringsverktyg för gemene man 
kan utgöra en faktor som innebär att individen kan skydda sin kommunikation bättre, men 
samtidigt har också den information som samlas in om gemene man ökat genom att digital 
kommunikation i högre utsträckning är spårbar. Krypteringsverktyg, liksom andra verktyg 
som syftar till att anonymisera elektronisk kommunikation utgör främst motåtgärder mot de 
kartläggningsmöjligheter som tekniken medför. De möjliggör därför inte ett utökat skydd 
för den personliga integriteten, utan endast sätt att minska skadeverkningarna av integritets-
intrång i den mån de används.
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likformigt sätt. Detta illustreras nedan i Fig. 3, genom att nödvändighetskur-
van (N) efter teknikutveckling (T2) inte utgör en likformig fördelningskurva 
utan får en sluttning till förmån för intresset nationell säkerhet.

Den tekniska utvecklingen innebär också att samma lagstiftning kan få 
nya effekter genom att tidigare inte existerande tekniska metoder kommer 
att omfattas av en redan existerande reglering. Beroende på hur lagstiftaren 
närmat sig frågan om teknisk utveckling kan konsekvenserna av detta variera. 
i syfte att förlänga livslängden hos en lagstiftning inom ett teknikninten-
sivt område kan exempelvis lagstiftaren välja att använda en teknikneutral 
lagstiftningsmetod som lämnar utrymme för en förändring av den tekniska 
verklighet där lagen är tänkt att verka. Detta kan dock i sin tur innebära att 
förändringar sker i lagstiftningens tillämpningsområde eller konkreta tillämp-
ning utan att någon ny proportionalitetsanalys ägt rum. Det kan också få 
konsekvenser för förutsebarheten i lagstiftningen. i förhållande till proportio-
nalitetsanalysen blir det därför också av stor vikt hur lagstiftaren valt att dra 
de rättsliga och tekniska gränserna mellan olika metoder för inhämtning och 
olika typer av elektronisk information i lagstiftningen.320

2.7.2 Lagstiftarens förhållningssätt till säkerhet
Som nämnts i avsnitt 2.4.5 ovan får definitionen och bedömningen av det 
sociala värdet hos det allmänintresse som ställs mot en rättighet stor betydelse. 
i detta avsnitt berörs vilken betydelse säkerhetsbegreppet och lagstiftarens 
förhållande till säkerhet kan ha på proportionalitetsekvationen. Detta avsnitt 
lägger därför en grund för den mer specifika analys av säkerhetsbegreppet som 
görs i kapitel tre, som i sin tur tjänar som en analysbakgrund för lagstiftarens 
intresseavvägningar som behandlas i kapitel 8.

i förhållande till ändamålsprincipen kan lagstiftarens tolkning av vad som 
kan innefattas i tillåtna ändamål påverka de faktiska lagstiftningsåtgärder som 
vidtas. Detta gäller särskilt i de fall där de tillåtna ändamålen i en föreskrift 
som begränsar en rättighet har uttryckts i abstrakta termer, så som ”upp-
rätthållande av allmän ordning” eller ”för rikets säkerhet”. Definitionen och 
avgränsningen av begrepp som ”rikets säkerhet” får därför betydelse för ända-
målsbedömningen.

Behovs- eller nödvändighetskriteriet påverkas i sin tur av det mål eller den 
ambitionsnivå som lagstiftaren ställt upp för den nationella säkerheten. Det 
finns således i själva nödvändighetskriteriet inget som hindrar lagstiftaren från 

320 Detta behandlas närmare i avsnitt 5.2 nedan.
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att välja en ambitionsnivå som i princip helt reducerar rätten till privatliv, 
även om en lagstiftning med sådan ambitionsnivå skulle falla på proportio-
nalitetsbedömningens senare steg.321 Om formuleringen av mål och ambi-
tioner inom säkerhetsområdet inte uteslutande är en nationell angelägenhet 
kan även internationella åtaganden komma att påverka denna ambitionsnivå. 
ambitionsnivån kan också påverkas av den aktuella hotbilden. i den mån 
lagstiftaren uppfattar hotbilden som förhöjd, eller de potentiella följderna 
vid angrepp mot säkerheten som stora eller rentav katastrofala, torde detta i 
mycket hög grad påverka ambitionsnivån i förhållande till preventiva åtgärder.

i förhållande till proportionalitet i strikt mening kan den konkreta hotbil-
den även påverka lagstiftarens bedömning rörande proportionaliteten hos en 
åtgärd. Samma resonemang som påverkar ambitionsnivån torde även påverka 
proportionalitetsbedömningen. Det vill säga, om lagstiftaren exempelvis upp-
fattar resultatet av ett lyckat angrepp mot den nationella säkerheten som kata-
strofala eller omfattande till sin natur så torde proportionalitetsbedömningen 
bli en annan än om sådana angrepp utifrån en minskad hotbild anses antingen 
mindre sannolika, eller mindre omfattande i sina potentiella effekter.

En annan faktor som påverkar är vad den elektroniska underrättelseinhämt-
ningen som metod kan ge andra vinster för underrättelsemyndigheten än i 
det konkreta ärende som inhämtningen rör. Exempelvis kan en ökad inter-
nationalisering av underrättelsearbetet leda till ett behov av information som 
bytesmedel, vid sidan av det informationsbehov som myndigheten själv har.

av betydelse blir också vilken typ av samhällsintresse som åtgärder syftar 
till att uppnå. På samma sätt som den sociala vikten av rättigheten varierar 
beroende på dess bakomliggande värden, torde även säkerhetsintressets vikt 
variera utifrån vilken typ av samhällsintresse som ligger bakom. även om 
säkerhet som visats ovan är ett mångfacetterat, föränderligt, ifrågasatt och 
kontextuellt begrepp så är dess roll ofta densamma. När en fråga formuleras i 
säkerhetstermer är syftet att göra frågan till ett allmänintresse av särskild vikt, 
som i sin tur ofta ställs mot motstående intressen, rättigheter, eller andra sam-
hällsintressen. Därmed uppkommer också frågan om vad som utgör ett all-
mänintresse, och vilken typ av allmänintresse säkerhet i så fall utgör. Det har 
anmärkts att rättsvetenskapen har spenderat stor möda åt att försöka definiera 
individers rättigheter, deras natur och betydelse. Förhållandet mellan rättig-
heter och allmänna intressen har också studerats, men samtidigt har allmän-
intresset i sig självt, dess natur och funktion, inte blivit föremål för samma 

321 Se avsnitt 2.4.4 ovan.
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intresse från rättsvetenskapen. att allmänintresset i stor utsträckning är ett 
lika problematiskt och svårhanterligt begrepp som rättigheter, har därför i stor 
utsträckning undgått den rättsvetenskapliga debatten.322 med hänsyn till att 
säkerhet i sig är ett svårdefinierat begrepp blir frågan av särskild betydelse.323 
Konsekvenserna för förhållandet mellan allmänintresset och individuella rät-
tigheter blir i nämligen i stor utsträckning beroende av hur man bestämmer 
allmänintressets natur och därmed svaren på frågan om vilken vikt som ska 
tillmätas allmänintresset.324

mcHarg lyfter fram tre kategorier av teorier om allmänintresse som är 
användbara för en närmare analys; aggregative theories, unitary theories och 
common interest theories. Dessa tre teoribildningar skiljer sig åt genom förhål-
landet mellan allmänintresset och intresset hos individer som utgör en del 
av allmänheten, samt utifrån vilken definition av ”intresse” som används.325 
Enligt de aggregativa teorierna så är allmänintresset helt enkelt det intresse 
som flest individer i allmänheten har som egenintresse. Enligt denna teori-
bildning har allmänintresset inget självständigt innehåll utan definieras helt 
och hållet utifrån den huvudsakliga individviljan i samhället. aggregativa 
teorier lider dock av flera problem. Dels är det svårt att fastställa vad denna 
aggregativa vilja skulle vara, dels kan den vara moraliskt tvivelaktig då den 
offrar det som ligger i fåtalets intressen för majoritetens önskemål, oaktat 
hur dessa önskemål står sig mot andra värden.326 De unitära- eller enhets-
teorierna utgår istället från vad som vore den ideala viljan hos de enskilda, 
eller vad som är bra för dem, istället för vad de enskilda nödvändigtvis själva 
subjektivt anser är i deras intresse. Det säger sig själv att en enhetlig bestäm-
ning av allmänintresset löper risken att bli paternalistisk och placerar för stor 
tilltro till möjligheten att undvika konflikter mellan olika intressen genom 
att bestämma allmänintresset som något objektivt bättre. i praktiken löper 
dessa enhetsteorier risken att starka grupper identifierar sina egna intressen 
som allmänintressen, medan minoritetsintressen får ge vika.327 teorier som 
tar sin utgångspunkt i det gemensamma intresset – common interest theories 

322 Se mcHarg, 1999, s. 674. möjligen kan denna ovilja mot studiet av allmänintressen 
betraktas utifrån åtskillnaden som Dworkin gör mellan principer och policys, där de senare 
inte i första hand är en angelägenhet för jurister.
323 Se ovan avsnitt 2.4.5.2
324 mcHarg, 1999, s. 673–674.
325 Ibid. s. 674–678. mcHarg har hämtat sina kategoriseringar från Held, 1970, men här och 
framåt utgår jag främst från mcHargs beskrivning av dessa teorier.
326 Ibid. s. 674–675.
327 Ibid. s. 675–676.
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– söker istället identifiera intressen som konceptuellt skiljer sig från de som 
vissa grupper eller individer kan ha. De intressen som dessa teorier placerar 
som allmänna är de intressen som allmänheten vill ha för sig själv som helhet, 
dvs. inte intressen som individer av ett sammanträffande kan råka dela. För 
att bestämma allmänintresset ställs istället frågan ”vilken typ av samhälle vill 
vi leva i?” och ”hur ska vi bäst nå dessa mål?”. Dessa allmänintressen får ofta 
karaktären av att de gynnar allmänheten som helhet, men inte nödvändigtvis 
alla individer eller grupper. Ett exempel på ett sådant intresse är att åtala och 
fängsla våldsverkare, vilket kan ses som varande i alllmänhetens intresse för 
att öka allmänhetens trygghet som helhet (även för de som begått eller kom-
mer begå våldsdåd). De som har begått ett våldsdåd kan förvisso känna att de 
hellre vill gå fria i det enskilda fallet, men detta betyder inte att den allmänna 
tryggheten inte är ett eftersträvansvärt mål för det allmänna kollektivet som 
grupp. Den indviduella våldsverkaren kan i många fall också ställa upp på 
att samhället som helhet bör straffa våldsverkare, om än kanske inte just hen. 
Enligt denna teori äger intressen som råkar delas av ett stort antal människor 
inte i sig själva någon moralisk auktoritet som gör dem till allmänintressen. 
Ett allmänintresse är endast ett intresse som syftar till att gynna kollektivets 
välbefinnande som helhet. Enligt teorin om gemensamma intressen kan man 
ha som utgångspunkt att beslut av en demokratisk majoritet om allmänna mål 
och intressen ska betraktas som giltiga, förutsatt att de är uttryck för genuint 
universella intressen. Det måste gå att åtminstone göra det troligt att alla på 
något sätt kommer gynnas av de policys som beskrivs vara i allmänhetens 
intresse, även om alla kanske inte personligen delar de uppställda målen.328

i praktiken kan hänvisningar till allmänintressen variera mellan dessa, 
och andra, teoretiska modeller. att identifiera vilken typ av allmänintresse 
som det argumenteras för kan dock gynna analysen av argumentationen och 
även påverka hur det ska viktas mot andra intressen. Säkerhetsintressen kan 
be  roende på omständigheterna pendla mellan att tillhöra alla de tre ovan 
beskrivna formerna av allmänintressen. Domstolar kan också beroende på 
vilken form allmänintresset tar bedöma ett intrång i en skyddad rättighet på 
olika sätt. i vissa omständigheter sammanfaller säkerhetsintressen med indi-
videns intressen, där kan allmänintresset närmast betraktas som aggregativt, 
såsom vid säkerhetskontroller vid flygresor där den som reser får en direkt, 
personlig ökad säkerhet i utbyte mot att ställa upp på säkerhetskontrollen. 
Övergången till ett mer preventivt säkerhetssamhälle har å sin sida kopp-
lats samman med att välfärdssamhällets paternalistiska logik applicerats på 

328 Ibid. s. 677–678.
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säkerhetshot,329 vilket skulle kunna ses som ett uttryck för en mer unitär syn 
på säkerhet som allmänintresse. Kontroll och övervakningssamhället kritiseras 
i sin tur ofta med argument som låter som tagna ur common-interest teo-
rier, exempelvis ”är det ett sådant här samhälle vi vill leva i?”. Förändringar i 
säkerhetsbegreppet kan alltså även analyseras och förklaras genom att bilden 
av säkerheten som allmänintresse kommit att förändras, vilket i sin tur påver-
kar bedömningen av den vikt som detta intresse får i avvägningsmodellen. 
En analys av vilket säkerhetsbegrepp som lagstiftaren ansluter sig till i sina 
lagstiftningsåtgärder kan därmed utgöra en förklaringsmodell för eventuella 
förändringar i de intresseavvägningar som ligger till grund för lagstiftningen 
över tid.

2.7.3 Lagstiftarens förhållningssätt till privatlivet
Hur lagstiftaren betraktar rätten till personlig integritet och privatliv får ut -
ifrån den modell som presenterats ovan en avgörande betydelse för utfallet av 
en intresseavvägning. Det blir därför av intresse att söka fastställa hur lagstif-
taren har betraktat dels omfattningen av rätten till personlig integritet, dvs. 
vad som av lagstiftaren anses skyddsvärt, dels bedömningen av intrångets 
betydelse.330 i den mån den faktiska betydelsen och omfattningen av rättig-
heten är oklar blir det av särskilt intresse att beakta hur lagstiftaren konkret 
hanterat rättigheten i faktiska lagstiftningsärenden.

Det är ett rimligt antagande att vikten av den personliga integriteten i stor 
utsträckning blir beroende av om rättigheten betraktas som rent individuell, 
det vill säga som ett skydd för individens individuella intresse av privatliv gen-
temot samhället, eller om rättigheten bedöms ha även en samhällelig funk-
tion som beaktas vid avvägningen. Det vill säga att rätten skyddar individers 
personliga integritet men att detta skydd har en bakomliggande funktion som 
är till nytta för samhället som helhet och inte bara för de individer som kan 
hävda rättigheten.331 Denna bedömning påverkar rättighetens omfattning, 
funktion, och dess sociala vikt. i den mån rättigheten å andra sidan ses som 
ett renodlat individintresse är frågan hur skyddsvärt lagstiftaren bedömer att 
detta individintresse är.

329 Sajó, 2006, s. 2255, se även Ericson, 2007, s. 70 som anför att det finns en ny doktrin av 
parens patriae i fråga om den nationella säkerheten, ”citizens are children in need of constant 
protection from danger, precautionary moral lessons, and surveillance”.
330 Se avsnitt 2.4.5.3 ovan.
331 Enligt raz utgör individuella rättigheter ett verktyg för att skydda bakomliggande sam-
hälleliga värden för samhället som helhet, se avsnitt 2.2 ovan.
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av betydelse i avvägningen blir även bedömningen av vidden av intrånget. 
Denna bedömning blir av naturen intimt förknippad med hur rättigheten 
i sig definieras av lagstiftaren. Ett intrång som riktar sig mot kärnan av en 
rättighet är mer allvarligt än ett intrång som rör rättighetens definitionsmäs-
siga utkanter.332 Frågan om vad som utgör rättighetens kärnfunktion och 
vilka ingrepp som kan påverka denna kärnfunktion blir således central. Om 
rättigheten anses innefatta sociala värden utöver individens rättighetsskydd, 
hur omfattande bedöms integritetsintrångets påverkan vara på denna sociala 
funktion eller värde. vidden av intrånget är därför också beroende av hur 
skyddsvärda de uppgifter som ett inhämtningsmandat medger inhämtning 
av ansetts vara.

2.7.4 En samlad teoretisk modell
Sammanfattningsvis kan betydelsen av faktorerna teknikutveckling, säkerhet 
och privatliv och lagstiftarens förhållningssätt till dessa samlas i den teoretiska 
modell som ligger till grund för avhandlingens analys av lagstiftningsåtgärder 
inom det berörda området. Det förhållningssätt som lagstiftaren antagit gent-
emot de olika faktorerna påverkar utfallet i konkreta intresseavvägningssitua-
tioner. med förhållningssätt avses här hur lagstiftaren valt att rättsligt bemöta 
och hantera de olika faktorerna. Studien av säkerhetsbegreppet kan exem-
pelvis påvisa att det finns en internationell trend mot en mer preventiv syn 
på säkerhet. Denna trend kan i sin tur påvisas få rättslig betydelse i den mån 
lagstiftaren förhåller sig till den genom att exempelvis i konkreta lagstiftnings-
åtgärder skapa nya möjligheter till preventivt underrättelsearbete. På samma 
sätt kan integritetsbegreppet vara föremål för en nationell och internationell 
diskussion om hur rätten till personlig integritet ska förstås och vad som ska 
inbegripas i denna rättighet. Lagstiftarens rättsliga förhållningssätt till denna 
diskussion kommer att visa sig genom hur konkreta lagstiftningsåtgärder som 
påverkar den personliga integriteten genomförts och genom de resonemang 
som lagstiftaren i förarbeten lagt till grund för dessa åtgärder. Genom att i 
det rättsliga materialet studera varje faktor för sig kan en analytisk bas ska-
pas genom vilken lagstiftarens intresseavvägningar kan förstås och analyseras. 
Denna teoretiska modell illustreras grafiskt i fig. 3, och kan sägas utgöra en 
slags hypotes för hur utfallet i de konkreta avvägningssituationerna påverkas 
av hur lagstiftaren förhåller sig till de tre faktorerna.

332 Se avsnitt 2.4.5.3 ovan.
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Området som representerar faktiskt möjliga lagstiftningsåtgärder har i figu-
ren utökats genom att teknikutveckling har tagits in i modellen. Området 
under nödvändighetslinjen N, har efter teknikutvecklingen T2 förskjutits till 
förmån för intresset nationell säkerhet.333 Detta innebär att lagstiftaren som 
en följd av teknikutveckling har ökade möjligheter att rent faktiskt öka ambi-
tionsnivån i säkerhetsarbetet. Detta utrymme begränsas dock av att åtgärder-
na måste vara proportionerliga, det vill säga att de inte bara ska vara faktiskt 
möjliga utan även är rättsligt godtagbara.334 Denna begränsning illustreras av 
proportionalitetslinjen P. Detta innebär att i slutändan har lagstiftaren endast 

333 Se avsnitt 2.7.2 ovan.
334 Se avsnitt 2.4.5 ovan.

Fig. 3. Nödvändighet och proportionalitet utifrån potentiella förhållningssätt hos 
lagstiftaren till teknik, säkerhet och personlig integritet.
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möjlighet att välja lagstiftningsåtgärder som befinner sig på kurvan N, mellan 
de punkter på kurvan som skärs av linjen P. Beroende på hur rätten till privat-
liv betraktas kommer dock proportionalitetskurvan att få olika potentiella 
förskjutningar. Detta illustreras hypotetiskt i figuren genom att kurvan P vid 
PI1 illustrerar hur kurvan placeras om personlig integritet betraktas som en 
rent individuell rättighet, utan ett samhälleligt värde i övrigt. Kurvan P vid 
PI2, illustrerar i sin tur ett hypotetiskt ställningstagande där den personliga 
integriteten av lagstiftaren bedöms ha en bakomliggande samhällelig funk-
tion, där effekterna av en lagstiftning därmed riskerar bli större än att den 
enskilda individen får sin personliga integritet kränkt. Figuren ger uttryck 
för att lagstiftarens utrymme att välja ambitionsnivå för åtgärder blir större 
och förskjuts till förmån för intresset av nationell säkerhet vid PI1, särskilt 
när hänsyn tagits till teknikutveckling. Lagstiftarens skönsmässiga utrymme 
minskar dock om personlig integritet istället betraktas enligt modellen PI2. 
Den faktiska ambitionsnivå som lagstiftaren väljer inom det beslutsutrymme 
som modellen ger uttryck för beror i sin tur på hur lagstiftaren förhåller sig 
till säkerhetsbegreppet och de hotbilder som ligger bakom lagstiftningen.

Den modell som här presenterats får sin främsta funktion när rättsutveck-
lingen studeras över tid. Genom att studera lagstiftningsåtgärder som ägt rum 
över en längre tid går det utifrån modellen att påvisa om och hur lagstifta-
rens förhållningssätt till de tre faktorerna förändrats, och dessutom visa på 
vilka resultat potentiella förändringar haft för utfallet av lagstiftarens intres-
seavvägning. En renodlad jämförelse av gällande rätt idag och vid ett antal 
tidigare tidpunkter kan svara på om rätten har förändrats i någon riktning. 
Kombinerat med en studie av de individuella komponenterna i lagstiftarens 
intresse avvägning kan dock denna slutsats kompletteras med en förklarings-
modell som potentiellt kan ge svar på vilka huvudsakliga faktorer som drivit 
på denna rättsutveckling.

Det som avses i denna analysmodell är den formella ambitionsnivån hos 
lagstiftaren. Det är möjligt att den konkreta ambitionsnivån hos under-
rättelsemyndigheten länge varit i hög grad preventiv. Det är också utifrån 
vad utredningar visat inte helt osannolikt att en inhämtning som skett utan 
direkt lagstöd tolererats av statsmakten utifrån en princip av s.k. ”plausible 
deniability” eller ”trovärdigt förnekande”. Det vill säga en doktrin där under-
rättelsemyndigheten under hand tillåts använda metoder utan lagstöd men 
där statsmakterna distanserar sig från, och potentiellt straffar, de eventuellt 
lagstridiga handlingarna i det fall de kommer till allmänhetens kännedom. 
Samtidigt innebär en sådan doktrin att lagstiftaren formellt inte haft samma 
ambitionsnivå i lagstiftningen som den informellt utkrävt av underrättelse-
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myndigheten. Den formella ambitionsnivån från lagstiftarens sida blir där-
med ändå utökad i det fall lagstiftaren genom lagstiftningsåtgärder ger under-
rättelsemyndigheten rättsliga möjligheter att hämta in kommunikation i den 
preventiva verksamheten.
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Åtminstone sedan Thomas Hobbes menade att säkerhet var förutsättningen 
för att människan skulle lämna sitt naturtillstånd så har säkerhet spelat en 
central roll i den politiska teoribildningen.335 att tillförsäkra säkerhet har 
betraktats som en av statens mest grundläggande funktioner,336 även om den 
mer specifika synen av vad denna säkerhet ska innebära har skiftat.337 Det är 
på samma gång ett intresse som genom historien visat sig utmana de rätts-
statliga normer som demokratiska samhällen i ökad utsträckning sökt bygga 
sina rättssystem kring. Denna spänning mellan säkerhet och rättsstatlighet 
har främst visat sig i tider av politisk spänning, kris eller krig, då existerande 
principer ställs mot pragmatiska politiska säkerhetsbehov.

Det område av statens verksamhet som kanske längst stått emot den rätts-
liga reglering som på många sätt får anses prägla den offentliga maktutövning-
en är det arbete som bedrivs för rikets säkerhet. Ett arbete som länge bedrivits 
bakom de demokratiska kulisserna, med eller utan den demokratiska led-
ningens insyn eller goda minne och utifrån en målbild och ett uppdrag som 
inte alltid varit tydligt för det omgivande samhället. verksamheten för rikets 
säkerhet har dock kommit att bli, åtminstone i sina större drag, mer synligt. 
verksamhetens existens, organisation, metoder och mål är idag tydligare än 
på länge. Krav på legalitet och normbundenhet har lett till en ökad reglering 
och därigenom en delvis större insyn i verksamhetens rättsliga förutsättningar.

335 Se Hobbes, 1651, Chapter Xviii. Hobbes menade vidare att den styrande ensam är 
domare över vilka medel som är nödvändiga för att skapa fred och säkerhet. Se Chapter 
Xviii, p. 6.

”and because the End of this institution, is the Peace and Defence of them all; and who-
soever has right to the End, has right to the means; it belongeth of right, to whatsoever 
man, or assembly that hath the Soveraignty, to be judge both of the meanes of Peace and 
Defence; and also of the hindrances, and disturbances of the same; and to do whatsoever 
he shall think necessary to be done, both beforehand, for the preserving of Peace and 
Security, by prevention of discord at home and Hostility from abroad; and, when Peace 
and Security are lost, for the recovery of the same.”

336 Se mill, 1968, s. 50,
”The interest involved is that of security, to every one’s feelings the most vital of all inter-
ests. all other earthly benefits are needed by one person, not needed by another; and 
many of them can, if necessary, be cheerfully forgone, or replaced by something else; but 
security no human can possibly do without […].”

337 jfr Zedner, 2009, s. 28–48.
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Samtidigt kvarstår vissa principiellt viktiga frågor rörande statens säkerhets-
arbete. Begreppet rikets säkerhet och det arbete som bedrivs för att säkerställa 
denna säkerhet är på många sätt flytande. Normbundenheten i en verksamhet 
som i stor utsträckning bedrivs utan insyn från allmänheten är svår att uppnå. 
Säkerhetstjänstens roll och uppdrag innebär också vissa särskilda problem. 
Det har framhållits att en säkerhetstjänst inte får inte vara för intimt sam-
manbunden med exekutiven, men inte heller för självständig.338 Hur bedrivs 
det underrättelsearbete som ska ge underlag för beslut på säkerhetsområdet, 
och vilka faktorer påverkar detta arbete? vad är egentligen målet med detta 
underrättelsearbete och hur förhåller det sig till andra delar av samhällets 
arbete för ordning och trygghet?

Syftet med kapitlet är att ge en förståelse för den verksamhet som de pre-
ventiva tvångsmedlen används inom samt placera denna verksamhet i sin 
kontext genom att bl.a. beröra förändringar i säkerhetsbegreppet och inter-
nationaliseringen av arbetet för rikets säkerhet. Kapitlet lägger en grund för 
den analys av lagstiftning och intresseavvägningar rörande inhämtning av 
uppgifter om elektronisk kommunikation som återfinns i senare kapitel.

3.1 Det dunkla säkerhetsbegreppet
Utifrån en mer allmän synvinkel framstår begreppet säkerhet och vad det 
konkret  innebär som tämligen otydligt. Begreppet har beskrivits som ”pro-
miskuöst” med förmåga att presentera sig som olika åtråvärda saker för sina 
mycket varierande sängkamrater.339 Säkerhetsteoretiker som närmare sökt 
bestämma betydelsen av begreppet har lyft fram hur säkerhet är intimt för-
knippat med makt, och att frågan måste kompletteras med ”vems säkerhet?”, 
”mot vad eller vem?” och ”hur ska det uppnås?”. vissa har därför dragit slut-
satsen att säkerhet helt enkelt är vad statens ledare säger att det är, det är 
kopplat till makt och fömågan att formulera vad som ska betraktas som ett 
säkerhetsproblem. att acceptera att säkerhet är ett mål som måste maxime-
ras innebär därför samtidigt att man ger man upp andra, potentiellt mer 
användbara sätt att formulera problemen som ska bemötas.340 En riskfokuse-
rad policy kan exempelvis leda till att säkerhetsproblem förvärras genom att 

338 jfr Leigh, 2005, s. 5–6, även Caparini, 2007, s. 7–8, venice Commission, CDL-
aD(2007)016, p. 59–60, även avsnitt 3.2.1 nedan.
339 Zedner, 2009, s. 9.
340 Se allmänt Wæver, 1998, s. 46–87.
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de metoder som används för att lösa problemet mobiliserar den grupp som 
betraktas som ett hot.341 Säkerhetsbegreppet bör därför preciseras dels utifrån 
sin kontext, exempelvis internationell eller nationell säkerhet, och dels utifrån 
hur begreppet används inom denna kontext.342 En sådan precisering innebär 
i sig en begränsning av de omständigheter och åtgärder som kan åberopas i 
säkerhetens namn.343

Zedner har identifierat fyra olika betydelser av säkerhet som illustrerar 
säkerhetsbegreppets vida och skilda betydelser utifrån olika kontexter:

•   Säkerhet som objektivt tillstånd, dvs. ett tillstånd helt utan inslag av hot, 
en säker miljö, ett säkert hem, en säker situation etc.

•   Säkerhet som ett subjektivt tillstånd, dvs.  individens egen upplevelse 
av säkerhet, därmed att betrakta som näraliggande begreppet trygghet.

•   Säkerhet som strävande aktivitet; dvs. som en kontinuerlig verksamhet 
och inte som ett slutgiltigt mål.

•   Säkerhet som symbol; dvs. i betydelsen en ideologi eller retorisk symbol. 
Här innefattas säkerhet som politiskt slagord, som begreppssymbol, men 
även i bemärkelsen av s.k. säkerhetsteater – trygghetsskapande symbo-
liska åtgärder som är tänkta att lugna allmänheten, exempelvis synliga 
polispatruller på gatan, vissa säkerhetsrutiner på flygplatser etc.344

Den verksamhet som främst ligger i fokus i denna studie – arbetet för rikets 
säkerhet – kan utifrån det ovanstående främst betraktas utifrån betydelsen 
en strävande aktivitet, då det är en kontinuerlig process som ständigt måste 
anpassa sig till nya hotbilder och som sannolikt aldrig kan uppnå sitt mål i 
form av ett slut på arbetet. målet för verksamheten är således inte främst att 
nå en punkt då alla hot mot Sverige är borta, utan att bibehålla en viss nivå 
av säkerhet och en minimering av sådana hot och risker som kan förebyggas.

vad som legat i fokus för statens säkerhetsarbete har naturligt nog varierat  
över tid. Övergångar har identifierats mellan faser där upprättandet av natio-
nella polisorganisationer och bekämpandet och bestraffandet av brott stod 
i fokus, till frågor om försörjning och upprätthållandet av en krigsduglig 
befolkning som blev sammanflätade med välfärdspolitiska mål, vidare till 

341 Gill, 2009, s. 82.
342 Se Buzan, et. al. 1998, s. 21.
343 Zedner, 2009, s. 9.
344 Ibid. s. 9–25,
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kalla krigets fokus på nationell säkerhet och upprustning.345 Sedan 2:a världs-
kriget hade nationella säkerhetsfrågor dominerats av militära och utrikes-
politiska aspekter.346 Under det tiotal år som följde kalla krigets slut var målet 
för det nationella säkerhetsarbetet mindre tydligt. Nationella säkerhetshänsyn 
hade länge varit ett sätt att höja upp frågor på ett sätt som skulle mobilisera 
nationell enighet och extraordinära resurser. När säkerhetshotet inte längre 
var lika enkelt att identifiera uppstod frågan om vilka frågor och hot som 
skulle bli föremål för liknande prioriteringar. Säkerhetssamhället i form av 
säkerhetstjänster och militärledningar har som de såg ut i efterdyningarna av 
kalla kriget beskrivits som organisationer i desperat behov av en fiende som 
kunde motivera deras budgetanslag.347

Kalla krigets slut gav därför näring till en bredare formulering av säker-
hetsbegreppet. En sådan formulering utgjordes av s.k. mänsklig säkerhet eller 
human security.348 De ideologiska rötterna till mänsklig säkerhet går förvisso 
att spåra redan i internationella röda kors kommitténs arbete, men första 
gången begreppet dyker upp i ett viktigare policydokument är i FNs utveck-
lingsprograms (UNDP) Human Development report år 1994.349 Den bild 
av mänsklig säkerhet som UNDP presenterade innefattade sju olika dimen-
sioner av säkerhet; ekonomi, livsmedel, hälsa, miljö, personlig säkerhet, sam-
hällelig säkerhet och politisk säkerhet. Ett uttryck för en synnerligen bred 
syn på mänsklig säkerhet som kommit att benämnas freedom from want.350 
Parallellt med denna syn utvecklades en annan, smalare och mer fokuserad 
syn på mänsklig säkerhet som koncentrerar sig på att undanröja användandet 
av – eller hot om – våld i människors vardagsliv. Denna andra syn brukar 

345 Ibid. 26–39.
346 Cameron spårar begreppet national security till behovet av att i USa innefatta säkerhets-
frågor som låg utanför skyddet av territoriet från invasioner. Se Cameron, 2000, s. 39–40.
347 jfr rothkopf, 2012:

”Since the end of the Cold War, america has been on a relentless search for enemies. i 
don’t mean a search in the sense of ferreting them out and defeating them. i mean that 
america seems to have a visceral need for them. […] Then came the 9/11 attacks, and 
politicians simply crossed out the word ”Soviet” in their stump speeches, replaced it with 
”terrorist” (despite the huge disparity in the nature and scope of the threats), and started 
scaremongering and spending like the good old days.”

348 Krause, 2007, s. 2–4, Paris, 2001, s. 87–102.
349 UNDP, 1994, s. 22–40.
350 Se Krause, 2007, s. 2–4. mänsklig säkerhet i dess bredaste form – frihet från avsaknad 
eller freedom from want – har beskrivits som varande ”slippery by design” i det att det omfat-
tas av en framodlad tvetydighet om begreppets innehåll som i sin tur gör begreppet till en 
mycket effektiv kampanjslogan, medan det samtidigt blir mycket svårt att använda som ana-
lytisk guide för akademiker, se Paris, 2001, s. 88.
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benämnas freedom from fear och har förts fram som en del i bistånds och 
utrikespolitik av bl.a. Kanada, Norge, japan och Schweiz med flera.351 Dessa 
två koncept existerar sida vid sida och ger i viss mån olika förhållningssätt till 
vad som utgör mänsklig säkerhet och hur konceptet används. Oaktat vilken 
förståelse av mänsklig säkerhet som betraktas så kan konceptet sägas tillskriva 
staten ett större positivt ansvar för att skydda individers och gruppers säker-
het mot en bredare hotbild än vad som traditionellt inräknats i det statliga 
säkerhetsarbetet.

Denna mänskliga säkerhet som även betonade individens skydd gentemot 
staten kom efter 11 september 2001 att hamna i skymundan av det s.k. kriget 
mot terrorismen som förde med sig en sammanblandning mellan intern och 
extern säkerhet som tidigare varit föremål för en förhållandevis tydlig uppdel-
ning.352 Det säkerhetshot som den moderna terrorismen utgör präglar fort-
farande i stor utsträckning det nationella säkerhetsarbetet. Samtidigt framstår 
möjligen informationssäkerhetsfrågor, s.k. cybersecurity, som det område som 
kommer ligga i fokus för framtida säkerhetsdebatter.353

även om specifika frågor, så som terrorism, miljö eller informationssäker-
het kan dominera säkerhetsdiskursen under vissa perioder har denna diskurs 
samtidigt breddats. teorier och policys rörande nationell säkerhet idag har 
beskrivits som att de saknar precision och söker samla och omfatta alla frå-
gor som kan tänkas oroa eller hota medborgaren.354 Utifrån det perspektivet 
blir det av särskilt intresse att närmare undersöka statens ansvar och mål för 
säkerhet.

3.1.1 Säkerhet som mål och ansvar för staten
att säkra trygghet och säkerhet för landets invånare är som nämnts ovan en av 
statens grundläggande funktioner. arbetet för rikets säkerhet, eller nationell 
säkerhet,355 handlar i sin kärna om statens arbete för att skydda sig självt, som 

351 Krause, 2007, s. 2–4.
352 Se även avsnitt 3.2.3.2 nedan.
353 Se Europeiska Kommissionen, 2013 (2), s. 3

”recent years have seen that while the digital world brings enormous benefits, it is also 
vulnerable. Cybersecurity incidents, be it intentional or accidental, are increasing at an 
alarming pace and could disrupt the supply of essential services we take for granted such 
as water, healthcare, electricity or mobile services. Threats can have different origins – 
including criminal, politically motivated, terrorist or state-sponsored attacks as well as 
natural disasters and unintentional mistakes.”

354 Dearlove, 2010, s. 39.
355 Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet föreslog 
i slutet av 2012 att begreppet rikets säkerhet i rubriken till 19 kap. BrB skulle bytas ut mot 
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institution, funktion och som kollektiv. i stor utsträckning kretsar arbetet för 
nationell säkerhet kring att skydda staten från otillbörligt påverkan från främ-
mande makt eller grupperingar som står utanför den demokratiska processen. 
Den närmare innebörden av begreppet är av viss betydelse för att exempelvis 
avgöra huruvida intrång kan vara motiverade i av europakonventionen skyd-
dade rättigheter, så som skyddet i artikel 6 (rörande insyn i rättegångar), 
artikel 8 (skyddet för privat- och familjeliv), artikel 10 (yttrande friheten) och 
11 (mötes- och associationsfriheten). Ett mer allvarligt hot mot nationens 
existens kan också utgöra ett skäl för ytterligare avsteg enligt artikel 15 i 
konventionen. Ett åberopande av sådana omständigheter kan i sin tur möjlig-
göra att andra avsteg kan accepteras om det är oundgängligen nödvändigt.356 
Frågan om vad som innefattas i den nationella säkerheten kan i svensk kon-
text även bli relevant för bedömningen av begränsningar i av regeringsfor-
men grundlagsskyddade rättigheter, så som i 2 kap. 23 § rF, liksom utifrån 
tillämp ningsområdet av vissa EU-rättsakter.357

Det är dock förenat med vissa svårigheter med att hitta en definition av 
begreppet nationell säkerhet. Cameron har utifrån en lingvistisk analys identi-
fierat vissa drag; begreppet är inte synonymt med nationell trygghet i mening-
en att nationell säkerhet även skulle innefatta mycket små hot; vidare måste 
begreppet utifrån sin ordalydelse innebära ett hot mot staten som sådan, sna-
rare än intresset hos en liten grupp eller styrande elit. vidare menar Came-
ron att uttrycket inte längre kan begränsas till bevarandet av den territoriella 
integriteten eller politiska självständigheten mot externa väpnade hot eller 
påtryckningar från främmande makt. istället torde det innefatta spionage och 
förtäckta handlingar från främmande makt. Utöver detta torde även arbetet 
mot rent interna hot mot den politiska ordningen så som omstörtande verk-
samhet och terrorism räknas in i begreppet.358 i fråga om terrorism torde dessa 
slutsatser ha bekräftats av bland annat FNs säkerhetsråds resolution 1373 

Sveriges säkerhet i syfte att modernisera språket. Någon förändring av innebörden avsågs dock 
inte. Se SOU 2012:95, s. 335.
356 avsteg får dock aldrig göras från artikel 2, utom i fråga om dödsfall till följd av lagliga 
krigshandlingar, eller i artiklarna 3, 4 (punkten 1) och 7. Storbritannien har efter attackerna 
den 11 september utropat en ”public emergency” enligt artikel 15 där de särskilt meddelat att 
de i förhållande till terrormisstänkta avser avvika från regler rörande frihetsberövanden och 
deportationer enligt artikel 5(1)(f ) genom preventiva frihetsberövanden. Europadomstolen 
har i ett fall bedömt detta undantag i A m.fl. mot Förenade Konungariket, dom meddelad 
den 19 februari 2009, (3455/05) där de konstaterade att undantaget förvisso var giltigt, men 
diskriminerande, varför det underkändes.
357 i fråga om EU-rättsakter, se avsnitt 3.2.2.1 nedan.
358 Cameron, 2000, s. 42–43. Se även romm, 1993, s. 4–6.
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från den 28 september 2001 som definierar terroristdåd som ett hot mot den 
internationella freden och säkerheten.359 även inom EU tycks terrorism ha 
blivit fast etablerat som en del av den nationella säkerhetsdoktrinen i och med 
rådets rambeslut den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism som ålade 
medlemsstaterna att genomföra vissa lagstiftningsåtgärder mot terrorism och 
där det bland annat sägs att terrorism utgör ett av de allvarligaste hoten mot 
demokratin.360

trots att begreppet spelar en mycket klar roll även i Europakonventionen 
så är det svårt att hitta en tydlig definition av det även i konventionstexten, 
dess förarbeten eller rättspraxis. Enligt Cameron kan man dock se spår i dis-
kussionerna som låg till grund för konventionen att undantagen med grund 
i nationella säkerhetshänsyn var inriktade på det hot som uppfattades från 
kommunistiska rörelser och influenser i de västerländska demokratierna.361 
Begreppet nationell säkerhet i konventionen har i kontexten av ett legitimt 
ändamål för begränsning av rättigheter tolkats som statens säkerhet gentemot 
fiender som söker att betvinga dess fiender i krig eller undergräva dess statsled-
ning genom illegala medel, en tolkning som inkluderar hot mot de egenska-
per hos staten som gör den till en demokrati.362 Skiljelinjen mellan nationella 
säkerhetshänsyn och andra grunder som kan motivera intrång i rättigheter, 
så som den allmänna säkerheten, förebyggande av oordning eller brott, eller 
skydd för hälsa eller moral är dock inte heller särskilt tydlig och domstolen 
har tillåtit överlappningar mellan olika motiv för inskränkningar.363 Det har 
också framhållits att det sällan är svårt för staten att hitta någon legitim grund 
att hänvisa till vid inskränkningar.364 Samtidigt har domstolen bedömt att 
vissa saker utgör primärt nationella säkerhetsfrågor så som spionage, terro-
rism, omstörtande verksamhet, separatistiska organisationer, m.fl, men att 
det i slutändan är konventionsstaterna som har att avgöra vad som utgör ett 

359 S/rES/1373 (2001)
360 2002/475/riF
361 Cameron, 2000, s. 55–56.
362 Se Kempees, 2000, s. 659–662, även van der Schyff, 2005, s. 187, White & Ovey, 2010, 
s. 317. Noteras bör att vissa menar att begreppet i första hand hänför sig till den interna 
säkerheten, se Cameron, 2000, s. 55–56, medan andra menar att det främst hänför sig till den 
externa säkerheten och att begreppet ”public safety” hänvisar till den interna säkerheten, se 
van der Schyff, 2005, s. 189 med där gjorda hänvisningar. Det får anses troligt att begreppet 
kan hänföra sig till både extern och intern säkerhet, men att det oftast är den senare betydel-
sen som aktualiseras i praktiken.
363 van der Schyff, 2005, s. 188, Cameron, 2000, s. 55–56.
364 Harris et. al, 2009, s. 348.
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nationellt säkerhetsproblem.365 Nationella säkerhetshot är som domstolen 
påpekat oförutsägbara och varierar i karaktär varför de enligt domstolen kan 
vara svåra att definiera på förhand.366

Det bör dock påpekas att Europadomstolen betraktar de begrepp som 
används i konventionen är att betrakta som autonoma, dvs. med en inne-
börd som Europadomstolen bestämmer genom praxis, inte med den innebörd 
begreppen har i konventionsstaterna.367 Europadomstolen kan därmed sägas 
förbehålla sig rätten att göra en annan bedömning än den som görs av indi-
viduella konventionsstater, särskilt när statens bedömning avviker från vad 
som är normen i övriga konventionsstater.368 Domstolen har också framhål-
lit att det även rörande definitionen av nationella säkerhetsproblem måste 
finnas någonting som begränsar exekutivens skönsmässiga beslutsutrymme 
i frågor som påverkar fundamentala mänskliga rättigheter. Någon form av 
kontradiktioriskt förfarande inför ett självständigt kontrollorgan måste därför 
finnas för att möjliggöra för individer att ifrågasätta exekutivens hävdande av 
nationell säkerhet när detta påverkar deras rättigheter. även om exekutivens 
åsikt väger tungt i frågor rörande nationell säkerhet så måste det självständiga 
kontrollorganet enligt domstolen ha möjlighet att reagera ”in cases where 
invoking that concept has no reasonable basis in the facts or reveals an inter-
pretation of ”national security” that is unlawful or contrary to common sense 
and arbitrary”.369

i slutändan är begreppet nationell säkerhet är beroende av sin kontext, 
man måste inse att det finns mer än en betydelse av begreppet. Cameron 
lyfter fram att det exempelvis finns en internationell betydelse, en nationell 
betydelse i förhållande till andra stater och en inrikes betydelse.370 Det finns 
också behov av att klarlägga skillnaden mellan den inrikes betydelsen och 
den internationella. Där den internationella användningen av begreppet rör 
förhållandet mellan stater som är på samma horisontella nivå handlar den 
inrikes användningen om ett vertikalt förhållande mellan en stat och dess 
medborgare. Nationell säkerhet ur ett inrikes perspektiv handlar därför i stor 
utsträckning om förutsättningarna för en omfördelning av makt mellan den 
exekutiva, lagstiftande och rättskipande makten.371 Den närmare betydelsen 

365 Cameron, 2000, s. 55–56.
366 Europadomstolens dom i Al-Nashif mot Bulgarien, (50963/99), 20 juni 2002, p. 121.
367 White & Ovey, 2010, s. 69, Harris et. al, 2009, s. 16.
368 White & Ovey, 2010, s. 69
369 Europadomstolens dom i Al-Nashif mot Bulgarien, (50963/99), 20 juni 2002, p. 123–124.
370 Cameron, 2000, s. 43–45.
371 Ibid. s. 45.
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av begreppet nationell säkerhet i svensk rättslig kontext behandlas i avsnitt 
3.2.2.1 nedan.

En aspekt som kan vara viktig att ha i åtanke är att nationell säkerhet 
begreppsmässigt är kopplat till nationen. Det har i olika sammanhang i den 
vetenskapliga litteraturen påpekats att detta i sin tur innebär en dikotomi av 
vi och dem, av insider mot outsider. ju starkare nationalism, desto starkare blir 
klyftan däremellan. Nationell säkerhet i såväl tanke och handling blir därmed 
också beroende av en åtskillnad mellan oss och dem.372 Det går att försöka 
sträva efter att motverka denna klyfta, men det är svårt, eller som Deudney 
uttrycker det:

”Of course, taking the war and the ’us vs. them’ out of nationalism is a noble 
goal. But this may be like taking the sex out of ’rock and roll’, a project whose 
feasibility declines when one remembers that ’rock and roll’ was originally 
coined as a euphemism for sex”.373

även om dikotomin inre respektive yttre hot alltså i stor utsträckning börjat 
lösas upp, så innebär inte detta att dikotomin mellan de som inkluderas i en 
nationell (eller regional, kontinental, kulturell) gemenskap och de som står 
utanför den löses upp i samma utsträckning. Det torde dock innebära att 
definitionen av de innefattade och de uteslutna blir oberoende av om ”de 
andra” i det här sammanhanget befinner sig inom eller utom landets gränser.

Denna otydlighet eller flexibilitet i begreppet rikets säkerhet kan föra med 
sig risker. Utifrån begreppets förmåga att motivera undantag från skyddade 
rättigheter har Cameron lyft fram hur denna flexibilitet i kombination med 
den nationella säkerhetens betydelse för staten innebär att det är en av de få 
ursäkter i en liberal och demokratisk stat som fortfarande kan rättfärdiga ett 
maktmissbruk.374

Samtidigt som den nationella säkerheten utgör ett tungt vägande intresse 
och ett viktigt rättsligt begrepp är således den närmare betydelsen i allmänhet 
mer otydlig. Begreppet måste, som framgått av det ovanstående definieras ut -
ifrån de konkreta omständigheter där det används. vad den nationella säker-
heten mer konkret innebär för Säkerhetspolisens verksamhets vidkommande 
kommer därför behandlas närmare i avsnitt 3.2.2.1 nedan.

372 Deudney, 1990, s. 467. Se även i fråga om dikotomin oss/dem; ashworth, 2007, s. 209, 
Luban, 2005, s. 243–244, Gill, 2009, s. 86.
373 Deudney, 1990, s. 467.
374 Cameron, 2000, s. 63.
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3.1.2 Individuell säkerhet som positivt statsansvar
även om statens säkerhetsarbete i den allmänna debatten tenderar till att 
presenteras som ett intresse som står i motsatsställning till individuella rättig-
heter, förvisso inte utan goda skäl, så kan denna dikotomi inte betraktas som 
absolut. Dels så behöver inte statens ambitioner på säkerhetsområdet alltid 
ske på bekostnad av individuella rättigheter. Dels så kan säkerhet också ses 
utifrån perspektivet av en rättighet för den enskilde. En sådan syn går att 
spåra redan hos Hobbes, som ansåg att den enskilde ger upp en del frihet i 
utbyte mot vissa säkerhetsgarantier, och i Lockes syn på hur den enskilde ger 
upp friheter i utbyte mot att andra gör likadant.375 Synen på säkerhet som 
rättighet, om än en som inte alltid är rättsligt utkrävbar går också att spåra i 
begreppsbildningen kring mänsklig säkerhet.376 användningen av rättighets-
begreppet i detta sammanhang kan ske på olika sätt. Exempelvis kan säkerhet 
vara en grundförutsättning för åtnjutandet av vissa andra rättigheter, så som 
egendomsskydd eller yttrandefrihet. Samtidigt kan frågan ställas om vilket 
positivt ansvar staten har för individens säkerhet mer specifikt. alltså, i vilken 
utsträckning staten kan vara rättsligt ansvarig för brister i att skydda indivi-
dens säkerhet mot exempelvis våld och annan brottslighet?

Frågan har ofta berörts i mer allmänna drag. Europarådets ministerråd 
gav i kölvågorna av 11 september attackerna ut riktlinjer om mänskliga rät-
tigheter och kampen mot terrorismen. i del (f) under preambeln går det att 
läsa: ”reaffirming the imperative duty of States to protect their populations 
against possible terrorist acts;”. vidare under del i, rörande statens ansvar att 
skydda konstaterar ministerrådet att ”[s]tates are under the obligation to take 
the measures needed to protect the fundamental rights of everyone within 
their jurisdiction against terrorist acts, especially the right to life”.377 Statens 
positiva ansvar för säkerhet aktualiseras i ministerrådets riktlinjer i förhållande 
till individens rätt till liv. Samtidigt innebär ett positivt statsansvar för säkerhet 
någonting i viss mån vidare. Europarådets kommission om demokrati genom 
lag (venedigkommissionen) har i olika sammanhang använt formuleringen 
”Some claim even that the right to safety and to effective protection constitu-
tes an independent human right (”freedom from fear”)”.378 En tydlig referens 
till konceptet mänsklig säkerhet. Formuleringen antyder dock att kommis-
sionen inte nödvändigtvis ställer sig bakom beskrivningen och den har också 

375 Fredman, 2007, s. 309.
376 Se Lazarus, 2007, s. 330., samt avsnitt 3.1 ovan.
377 Europarådet, 2002.
378 Se venice Commission, CDL-aD(2006)015, p. 5, se även CDL-aD(2010)022, p. 11
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varit tydlig med att denna rätt till säkerhet inte innebär ett triumfkort över 
andra rättigheter som individen ska tillgodoräknas.

”However, States not only have the duty to protect State security, and the 
individual and collective safety of their inhabitants; they also have the duty 
to protect the (other) rights and freedoms of those inhabitants. real security 
means that everybody in society can exercise his or her basic human rights 
without being threatened by violence; maintaining security is meant to be in 
the interest of ensuring human rights, and thus should respect those rights. 
State security and fundamental rights are, consequently, not competitive 
values; they are each other’s precondition. in the long run, security is best 
protected by the enhancement and not by a weakening of the rule of law, 
democratic principles and the protection of human rights”379

Samma slutsats återfinns också i preambeln till Europarådets ministerråds 
riktlinjer om mänskliga rättigheter och kampen mot terrorismen där del (d) 
under preambeln lyder ”recalling that it is not only possible, but also abso-
lutely necessary, to fight terrorism while respecting human rights, the rule of 
law and, where applicable, international humanitarian law”.380

även i Europakonventionen berörs det positiva statsansvaret. Konventio-
nen ger inte endast uttryck för att staten har rätt till, och behov av, att skydda 
staten mot yttre hot. Staten måste också i viss mån skydda individer på sitt 
territorium från att deras rättigheter kränks av andra individer eller grupper, 
exempelvis genom lagstiftning och genom att utreda och straffa brottsliga 
handlingar som kränker andras rättigheter.381 Domstolen har utöver detta 
i ett antal rättsfall berört rätten till liv och hälsa i artikel 2 som en positiv 
skyldighet för staten att genom preventiva åtgärder tillförsäkra medborgarna 
ett visst skydd mot kriminella handlingar från andra individer. Det vill säga 
något som går bortom en skyldighet att genom lagstiftning bestraffa sådana 
kriminella handlingar och genom utredningar lagföra dem. Detta krav på 
staten fick sin kanske tydligaste formulering i säkerhetstermer i Osman mot 
Förenade Konungariket.382

Fallet Osman rörde en familj vars son var föremål för ett sjukligt och kri-
minellt intresse från sonens lärare. Denne kom efter ett stort antal hot och 
trakasserier att skada sonen och döda fadern i familjen Osman. Den mer 

379 venice Commission, CDL-aD(2010)022, p. 12.
380 Europarådet, 2002.
381 White & Ovey, 2010, s. 361–362.
382 Europadomstolens dom i Osman mot Förenade Konungariket,(87/1997/871/1083), 28 
oktober 1998.
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principiella frågan som domstolen hade att ta ställning till var om polisen 
brustit i sin plikt att skydda familjen, en fråga som delvis hängde samman 
med den mer konkreta frågan om hotbilden mot familjen borde varit känd 
av polisen. Domstolen konstaterade med hänvisning till en tidigare dom i 
L.C.B. mot Förenade Konungariket att artikel 2 inte endast tillskrev staten en 
skyldighet att avhålla sig från att i strid mot lagen ta någons liv, men också ett 
krav att genom lämpliga åtgärder skydda livet på de som befinner sig inom 
statens jurisdiktion.383

Domstolen beskrev skyldigheten som staten har som något som måste 
bedömas utifrån svårigheterna i det moderna polisarbetet, oförutsägbarheten 
i det mänskliga beteendet och val och prioriteringarna som måste göras i 
verksamheten utifrån de tillgängliga resurserna. varje påstådd risk mot liv 
medför således inte ett krav under konventionen att förhindra denna risk 
från att materialiseras. Domstolen framhöll också betydelsen av att polisen 
utövar sin verksamhet med respekt för processuella regler och inom de ramar 
som lagen ger, exempelvis det rättsliga skyddet som ges i artikel 5 och artikel 
8 i konventionen.384 i Osman framför domstolen att det måste klarläggas att 
myndigheterna kände till, eller borde känt till att det vid en viss tidpunkt 
existerade en verklig och omedelbar risk för en eller flera individers liv på 
grund av kriminella handlingar från en tredje man och att myndigheterna 
inte tog sådana åtgärder som inrymdes i deras mandat och som rimligen hade 
kunnat göra att risken kunde undvikas. En principiellt viktig slutsats som 
domstolen drog var att passiviteten hos myndigheterna i förhållande till att 
inse denna risk eller ta dessa åtgärder inte enligt domstolen behövde motsvara 
grov oaktsamhet eller uppsåt för att utgöra ett brott mot konventionen. För 
att innebära ett brott mot artikel 2 räcker det utifrån resonemanget i Osman 
att den sökande kan visa att myndigheterna inte gjorde allt som rimligen 
kunde förväntas av dem för att undvika en verklig och omedelbar risk för liv 
som de hade eller borde haft kännedom om.385

Samtidigt är domen också ett ställningstagande kring gränserna för denna 
skyldighet och hur denna skyldighet i fråga om specifika åtgärder inte går 
längre än vad som kan vara förenligt med exempelvis skyddet för privatlivet 

383 Europadomstolens dom i Osman mot Förenade Konungariket, (23452/94), 28 oktober 
1998., p. 115, med hänvisning till Europadomstolens dom i L.C.B. mot Förenade Konunga-
riket, (23413/94), 9 juni 1998.
384 Europadomstolens dom i Osman mot Förenade Konungariket, (23452/94), 28 oktober 
1998, p. 116.
385 Ibid. p. 116. i det konkreta fallet som domen rör nådde inte situationen upp till kraven 
för att staten skulle anses ha brustit i sina skyldigheter.
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i artikel 8. Domstolen påpekar också i fallet att polisen inte kan klandras för 
att den respekterade den misstänktes rättigheter enligt konventionen, inklu-
sive rätten att betraktas som oskyldig tills motsatsen har bevisats. även om 
det positiva statsansvar som Osmandomen aktualiserar i viss mån är beskuret 
genom hänvisningar till verkliga och omedelbara risker för liv så har ändå 
delar av domstolens resonemang kommit att lyftas fram i de studier som 
exempelvis venedigkommissionen gjort rörande skyddet för mänskliga rättig-
heter i nödsituationer.386

resonemanget i Osman har sedermera kommit att appliceras på ett antal 
fall med varierande omständigheter. Ett flertal fall har rört omständigheter där 
staten misslyckats med att skydda personer och grupper av personer som är 
kritiska mot, eller står i opposition mot den styrande regeringen, exempelvis 
politiska journalister i Ukraina och kurder i turkiet.387 Principerna i LCB så 
som de kommit att utvecklats i Osman får därför betraktas som en etablerad 
del av domstolens praxis.388

Positivt statsansvar kan också aktualiseras i förhållande till tillgång till elek-
troniska uppgifter. För att tillförsäkra enskilda ett skydd mot kränkningar av 
deras rättigheter på den horisontella nivån kan vara staten vara skyldig att ge 
brottsbekämpande myndigheter rättsliga verktyg i form av exempelvis tillgång 
till elektroniska uppgifter, för att kunna utreda brott.389

i vissa länder har det utvecklats mer eller mindre uttryckta statliga positiva 
förpliktelser för säkerheten på konstitutionell nivå. Exempelvis finns det i 
Sydafrikas författning uttryckt såväl en negativ som positiv skyldighet att 
trygga säkerheten för befolkningen. italien har i konstitutionella reformer lyft 
fram säkerhet som rättighet och i tyskland och Storbritannien har en sådan 
positiv förpliktelse börjat växa fram i rättspraxis baserat på konstitutionella 
principer.390 tysklands inrikesminister anmärkte nyligen att säkerhet var att 
betrakta som en ’Supergrundrecht’ som möjligen antydde att den kunde trum-
fa andra rättigheter.391 Någon liknande förpliktelse går dock inte att spåra i 
den svenska grundlagen. 1 kap. 2 § rF innehåller förvisso ett målstadgande 

386 venice Commission, CDL-aD(2006)015.
387 Se exempelvis Europadomstolens domar i Opuz mot Turkiet, (33401/02),9 juni 2009, 
Gongadze mot Ukraina, (34056/02), meddelad den 8 november 2005, Akkoc mot Turkiet, 
(22947/93, 22948/93), 10 oktober 2000, Kiliç mot Turkiet, (22492/93), 28 mars 2000, och 
Mahmut Kaya mot Turkiet (22535/93), 28 mars 2000. Se vidare i Harris et. al, 2009, s. 44–46.
388 Se mowbray, 2012, s. 119–130, White & Ovey, 2010, s. 152–153, Harris et. al, 2009, 
s. 44–46,
389 Se vidare avsnitt 4.4.2.
390 Lazarus, 2007, s. 337–343. Zedner, 2009, s. 120.
391 Uttalandet kom som ett led i att försöka lugna hemmaopinionen rörande uppgifter om 
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om att staten ska verka för bland annat social omsorg och trygghet, men stad-
gandet har sagt utgöra endast oförbindande uttryck för politiska värderingar 
och i princip bedömts sakna praktisk betydelse.392

Utifrån det ovanstående kan man utläsa att det visserligen finns ett positivt 
statsansvar att skydda medborgarna, men att detta – trots att det utvecklats på 
senare år – fortfarande är att betrakta som begränsat annat än i mer specifika 
situationer. Polisen har visserligen en skyldighet att göra allt som rimligen 
kan förväntas av den för att förhindra konkreta, verkliga och omedelbara hot 
mot individer eller grupper av individer. Detta ansvar tycks dock inte ännu 
kommit att sträcka sig till att omfatta ett ansvar att genom exempelvis under-
rättelseåtgärder tillförsäkra sig kännedom om sådana hot. Statens ansvar är 
också begränsat till vad som kan uppnås inom ramarna för vad som är tillåtet 
enligt konventionen. Det är därmed osannolikt utifrån dagens rättsläge att 
domstolen skulle kunna hålla en stat ansvarig för att inte genom underrät-
telseverksamhet fått tillgång till uppgifter som skulle kunnat förhindra att en 
enskild eller en grupp blir offer för våld. Däremot är det rimligt utifrån bl.a. 
Osman och efterföljande praxis att anta att staten skulle kunna hållas ansvarig 
om det visade sig att underrättelsetjänsten hade uppgifter om konkreta och 
verkliga hot och underlät att agera på dessa uppgifter. Det positiva statsansva-
ret skulle i detta sammanhang kunna innebära en ytterligare inskränkning i 
möjligheten att avstå från att ingripa för att förhindra att ett brott fullbordas 
om ett sådant ingripande exempelvis skulle äventyra en underrättelseopera-
tion. En ytterligare begränsning av det positiva statsansvaret är att myndig-
heterna i sin strävan efter säkerhet inte får överträda sådana rättigheter som 
syftar till att skydda individen.

Efter denna mer översiktliga genomgång av säkerhetsbegreppet och dess 
former är det dags att komma in på mer konkreta frågor rörande hur denna 
säkerhet är tänkt att uppnås i svensk kontext.

3.2 Säkerhetspolisen: uppdrag, organisation och metod
i följande avsnitt kommer Säkerhetspolisen som myndighet att beskrivas, följt 
av en något mer detaljerad genomgång av några av dess ansvarsområden som 
är av särskilt intresse för det arbete i form av underrättelseverksamhet som står 
i centrum för denna studie. Därefter behandlas formerna och förutsättning-

att tyska säkerhetstjänsten samarbetat med NSa rörande signalspaning, men hade delvis mot-
satt effekt. Se Pfister, 2013, se även medick & Wittrock, 2013.
392 Bull & Sterzel, 2013, s. 55–56.
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arna för detta arbete närmare, liksom vissa frågor om hur resultatet av arbetet 
i form av underrättelser används utanför underrättelsemyndigheten. Syftet 
med detta avsnitt är att ge en kontext till den organisation, verksamhet och 
syften som underbygger de preventiva tvångsmedel som studien kretsar kring.

Säkerhetspolisen är Sveriges civila säkerhets- och underrättelsetjänst. Dess 
uppgift är, som det uttrycks av Säkerhetspolisen själva, att skydda Sverige 
och demokratin.393 inom detta uppdrag innefattas i huvudsak fem verksam-
hetsområden; kontraspionage, kontraterrorism, författningsskydd, säkerhets-
skydd och personskydd.394

Underrättelseverksamhet är en central del av Säkerhetspolisens arbete som 
bidrar med uppgifter till stöd för samtliga av dessa fem verksamheter, även om 
det främst är inom verksamhetsområdena kontraspionage, kontraterrorism 
och författningsskydd som ett systematiskt underrättelsearbete bedrivs.395 
Säkerhetsunderrättelseverksamheten utgör också en egen enhet inom myn-
digheten.396 att Säkerhetspolisen ska bedriva underrättelseverksamhet fram-
går inte uttryckligen av lag. i förordningen (2002:1050) med instruktion 
för Säkerhetspolisen finns exempelvis inte underrättelseverksamheten bland 
de uppgifter som i 2–6 §§ tilldelats myndigheten. Däremot sägs i 2 § att 
myndigheten ska förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. att detta 
avser även att bedriva underrättelseverksamhet framgår om inte annat av den 
rapporteringsskyldighet som föreskrivs i 16 § samma förordning där det sägs 
att underrättelser som kan ha betydelse för Sveriges säkerhetspolitik eller som 
av annan anledning bör komma till regeringens kännedom utan dröjsmål ska 
rapporteras till regeringskansliet på sätt som regeringen närmare bestämmer.

3.2.1 Organisation och styrning
i frågor som rör styrning och kontroll av säkerhetstjänster brukar ett visst 
dilemma framträda; det får varken vara för mycket eller för lite styrning från 
exekutivens sida. För mycket och för nära kontroll riskerar att göra säkerhets-
tjänsten till ett verktyg för inrikespolitik genom att exempelvis samla infor-
mation för att gynna exekutivens politiska agenda. För lite kontroll riskerar å 
andra sidan göra säkerhetstjänsten till ’en stat inom staten’ som agerar obero-
ende av den politiska makten och utan insyn och kontroll.397

393 Säkerhetspolisen, 2011, s. 2.
394 Ibid. s. 10–13.
395 Ibid. s. 22.
396 Säkerhetspolisen, Om Säkerhetspolisen, tillgänglig på <http://www.sakerhetspolisen.se>
397 jfr Leigh, 2005, s. 5–6, även Caparini, 2007, s. 7–8, venice Commission, CDL-aD 
(2007)016, p. 59–60.
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Säkerhetspolisen tillhör formellt rikspolisstyrelsen, men har samtidigt en 
självständig ställning med en egen generaldirektör som också har titeln säker-
hetspolischef. myndigheten omfattas således av vissa delar av den regle ring 
som finns för rikspolisstyrelsen, men har också en företrädesvis egen reglering 
med en egen myndighetsinstruktion.398 Säkerhetspolisen ska enligt 7 § 4 st. 
i förordning med instruktion för Säkerhetspolisen informera rikspolischefen 
om den verksamhet som pågår och rikspolischefen kan enligt 7 § 3 st. myn-
dighetsinstruktionen avgöra frågor på Säkerhetspolisens område som som på 
ett väsentligt sätt påverkar andra delar av polisväsendet eller om det finns sär-
skilda skäl.399 Denna möjlighet att ta över beslutanderätten har enligt uppgift 
bara utnyttjats två gånger under 00-talet, dels under EU-toppmötet 2001, 
dels under valrörelsen 2010 då rikspolischefen beslutade om framtagandet av 
gemensamma hotbilder.400 Säkerhetspolischefen ska hålla rikspolisstyrelsens 
styrelse informerad om verksamheten. Denna styrelse har en intern gransk-
ningsfunktion genom att den enligt 22 c § i förordning med instruktion för 
rikspolisstyrelsen nära ska följa verksamheten vid Säkerhetspolisen, särskilt 
med avseende på de riktlinjer för verksamheten som regeringen meddelar. Det 
finns också en rapporteringsfunktion genom att styrelsen en gång om året och 
därutöver när det behövs till regeringen ska lämna de synpunkter och förslag 
som granskningen leder fram till.

Sedan 2011 är Säkerhetspolisens interna organisation inte längre beslutad 
i förordning utan bestäms av myndigheten själv. tidigare reglerade förord-
ning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen att det skulle fin-
nas funktioner för kontraspionage, terrorismbekämpning, författningsskydd, 
säkerhetsskydd, och personskydd. Sedan 2010 gäller istället enligt 9 § förord-
ning med instruktion för Säkerhetspolisen att Säkerhetspolisen själv har rätt 
att utforma sin verksamhet utifrån de uppgifter som myndigheten tilldelats. 
Säkerhetspolisen är sedan januari 2010 organiserad utifrån en struktur med 
en ledningsfunktion med kansli, samt fyra huvudsakliga enheter. Säkerhets-
underrättelser som svarar för underrättelseverksamhet och dokumentation 
rörande hotbilder, författningsskydd, internationella frågor, kontraspionage 
och kontraterrorism. En avdelning för säkerhetsåtgärder som är den opera-
tiva avdelning som sköter personskydd, spaning och säkerhetsskydd. Samt en 
gemensam central administrativ och teknisk enhet samt en enhet som består av 
lokala säkerhetspolisavdelningar. Organisationsförändringen innebar en över-

398 Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen
399 Se även SOU 2000:25, s. 54.
400 SOU 2012:13, s. 141.
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gång från vad som beskrivits som ett mer hierarkiskt arbetssätt till ett process-
inriktat där de anställda grupperas efter funktion. Det bör dock påpekas att en 
stor del av Säkerhetspolisens arbete sker i form av projekt- eller arbetsgrupper. 
i en sådan grupp kan det, utifrån de funktioner som krävs för projektet, ingå 
exempelvis analytiker, handläggare och spanare. Syftet var enligt Säkerhets-
polisen att skapa en mer flexibel organisation, med bättre resursutnyttjande 
och tydligare prioriteringar och en fördjupad uppföljning av verksamheten.

Liksom andra myndigheter styrs Säkerhetspolisen genom den instruktion, 
det regleringsbrev och det anslag som regeringen tilldelar myndigheten. mer-
parten av såväl de styrande dokumenten som de rapporter som myndigheten 
är skyldiga att förse regeringen med är dock sekretessbelagda med hänsyn till 
rikets säkerhet. Det material som styr verksamheten som är tillgängligt för 
allmänheten är således endast förordningen med instruktion för säkerhets-
polisen och den del av regleringsbrevet som presenterar anslaget i generella 
termer.401 Följaktligen är det svårt att uttala sig i detalj om hur styrningen av 
verksamheten från regeringens sida ser ut och vilken detaljnivå denna styrning 
har. till skillnad från försvarsunderrättelseverksamheten finns ingen specifik 
reglering rörande underrättelseverksamheten hos Säkerhetspolisen och där-
med inte heller några offentliga styrdokument rörande vem som får besluta 
om exempelvis inriktningen av underrättelseverksamheten.402 Styrningen av 
Säkerhetspolisen som den ser ut idag har dock i generella termer beskrivits i 
polisorganisationskommitténs betänkande från 2012. Där framhölls att rege-
ringen hade en större insyn i Säkerhetspolisens verksamhet än vad som gäller 
för andra myndigheter, vilket förklarades av att regeringen är ansvarig för 
rikets säkerhet.403 Samtidigt poängterades att regeringens faktiska inflytande 
över verksamheten inte skilde sig särskilt mycket åt från vad som gällde för 
andra myndigheter.404

Förhållandet mellan Säkerhetspolisen och rPS präglas åtminstone utåt 
av en viss otydlighet. Säkerhetspolischefen har ställning av generaldirektör 
och är således i den statliga hierarkin jämställd rikspolischefen, samtidigt är 
rikspolischefen formellt sett överställd säkerhetspolischefen i polishierarkin. 
Säkerhetspolisen är underställd rikspolisstyrelsen men frågan om i vilken grad 

401 Se Säkerhetspolisen, <http://www.sakerhetspolisen.se/omsakerhetspolisen/dokumentsom
styrverksamheten.4.7671d7bb110e3dcb1fd800010251.html> inhämtad den 6 mars 2011.
402 rörande försvarsunderrättelseverksamhet finns regler om regeringens styrning och inrikt-
ning av underrättelseverksamheten i lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och 
förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet.
403 SOU 2012:77, s. 50.
404 Ibid.
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rPS styrelse utövar någon faktisk styrning eller kontroll av Säkerhetspolisens 
verksamhet är oklar. rikspolischefen är ordförande i rPS styrelse men i frågor 
där Säkerhetspolisens verksamhet berörs anses säkerhetspolischefen vara en del 
av styrelsen.405 i praktiken torde även myndighetens kontakter med rege ringen 
ske direkt genom exempelvis Säkerhetspolischefen och inte gå omvägen via 
rikspolischefen.406

3.2.1.1 Förslag till organisationsreformer
Den i ett demokratiskt samhälle förhållandevis speciella roll som Säkerhets-
polisen har innebär särskilda utmaningar när det gäller dess organisation. Den 
svenska modellen med en säkerhets- och underrättelsetjänst som formellt är 
en polisorganisation är inte helt vanlig ens bland jämförbara länder.407 Säker-
hetspolisens organisation och relation till övrig polisverksamhet har därför 
blivit föremål för ett antal utredningsinsatser.

Från att ha varit en avdelning under rikspolisstyrelsen sedan 1965 togs ett 
första steg mot en mer självständig organisation genom SäPO-kommittén 
som 1988 konstaterade att Säkerhetspolisen förvisso även fortsättningsvis 
borde fortsätta vara en del av rikspolisstyrelsen, men med en högre grad av 
självständighet än vad som hitintills hade varit fallet.408 regeringen ställde sig 
i huvudsak bakom dessa slutsatser.409 Efter denna reform gjordes en föränd-
ring av rikspolisstyrelsens instruktion som 1989 ersatte säkerhetsavdelningen 
(rPS/SäK) och dess avdelningschef med Säkerhetspolisen och säkerhetspolis-
chefen. resultatet av dessa förändringar är i stort sett den organisationsform 
som fortfarande gäller idag.

Under slutet av 1990-talet gjordes ett antal utredningar som behandlade 
Säkerhetspolisens organisation. Dessa rörde dels en eventuell sammanslag-
ning av Säkerhetspolisens och rPS underrättelseavdelningar,410 dels en sam-
manslagning av Säkerhetspolisen och rikskriminalpolisen.411 inget av dessa 
förslag ledde till några konkreta förändringar.

405 19 § förordningen (1989:773) med instruktion för rikspolisstyrelsen, Gustavsson, i 
SOU 2002:95 s. 127.
406 jfr SOU 2002:87, s. 577–578, jfr dock SOU 1988:16, s. 126, som angav att rikspolis-
chefen och dåvarande motsvarigheten till Säkerhetspolischefen deltog i de månadsmöten som 
förekom med justitiedepartementet.
407 Cameron & töllborg, 2003, s. 174–175.
408 SOU 1988:16.
409 Prop. 1988/89:108 s. 7 f.
410 Se allmänt SOU 2000:25.
411 Se SOU 2012:77 s. 101, med hänvisning till rikspolisstyrelsen, Redovisning av uppdraget 
VKA 120-630/02.
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Det mest radikala förändringsförslaget lades av 11 september-utredningen 
som år 2003 föreslog att Säkerhetspolisen skulle bli en civil och från poli-
sen självständig säkerhetstjänst.412 Utredningen pekade på vissa problem 
som uppstod på grund av Säkerhetspolisens organisatoriska placering under 
rikspolisstyrelsen, med stor självständighet men utan att vara en egen myn-
dighet. Bland annat var organisationsformen otydlig och skapade problem i 
förhållandet mellan organisationerna och gentemot regeringskansliet, andra 
myndigheter och allmänheten.413 vissa problem lyftes också fram genom 
Säkerhetspolisens polisära roll, med exempelvis den rapporteringsskyldighet 
och problem med överskottsinformation som detta innebär, problem som 
utredningen menade skulle minska avsevärt med en civil myndighet. Detta 
skulle i sin tur underlätta samarbetet med den militära underrättelsetjänsten 
och utländska organisationer.414 Utredningen anförde också att preventiva 
tvångsmedel så som teleavlyssning skulle väcka mindre betänkligheter inom 
en sådan civil organisation.415 Detta förslag ledde dock inte till någon åtgärd, 
regeringen gjorde i budgetpropositionen för 2005 bedömningen att en så 
omfattande förändring inte var lämplig och att det var av stor vikt att sam-
arbetet mellan den öppna polisen och Säkerhetspolisen upprätthölls.416

2012 presenterades den senaste i denna rad av utredningar rörande Säker-
hetspolisens organisation. Polisorganisationskommittén hade av regeringen 
2010 fått i uppdrag att utreda i vilken utsträckning polisens nuvarande orga-
nisationsform utgjorde ett hinder för ökad kvalitet, kostnadseffektivitet, flexi-
bilitet och väsentligt förbättrade resultat. Kommittén hade också fått i upp-
drag att lämna förslag till en ny organisation som skulle undanröja eventuella 
sådana hinder.417 Kommitténs förslag innefattade dels en sammanslagning 
av de tidigare regionala polismyndigheterna till en ny central polismyndig-
het, dels att Säkerhetspolisen bröts ut till en fristående polismyndighet.418 En 
utgångspunkt för kommitténs förslag gällande Säkerhetspolisen var föränd-
ringar i det säkerhetspolitiska läget och den minskade betydelsen av nations-
gränser för arbetet för att skydda nationella intressen.419

412 SOU 2003:32, s. 258.
413 SOU 2003:32, s. 252.
414 SOU 2003:32, s. 260.
415 SOU 2003:32, s. 266–270.
416 Prop. 2004/05:1 utgiftsområde 4, s. 71.
417 Dir. 2010:75
418 Se allmänt SOU 2012:13.
419 SOU 2012:77, s. 105.
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En fristående Säkerhetspolis skulle enligt utredningen innebära vissa över-
gripande fördelar. En självständig ställning och egen styrning skulle i praktiken 
inte innebära några skillnader gentemot den ordning som gällde tidigare, men 
tjäna till att tydliggöra den självständiga ställning och styrning som Säkerhets-
polisen i praktiken redan åtnjuter.420 Dessutom skulle en maktfördelning mel-
lan rikspolischefen och Säkerhetspolischefen tillskapas. med hänsyn till det 
ökade inflytande som rikspolischefen skulle få genom centraliseringen ansåg 
inte utredningen det vara lämpligt att även ge hen större inflytande över Säker-
hetspolisen.421 Utredningen pekade också på tydligare ansvarsförhållanden, 
beslutsmandat och regelverk, samt att organisationen passar bättre överens 
med allmänhetens bild av Säkerhetspolisen som en självständig myndighet.422

De aspekter som kommittén pekar på skulle onekligen göra regleringen 
av Säkerhetspolisen tydligare och mer i samklang med hur Säkerhetspolisen 
arbetar och betraktas. Organisationsreformen löser dock inte de problem som 
11-septemberutredningen pekade på, men kan möjligen ses som ett steg i en 
sådan riktning. Det framstår också som sannolikt att Polisorganisationskom-
mitténs förslag kommer att genomföras då de är förhållandevis billiga, enkla 
att genomföra och inte innebär några större risker för organisationen.

3.2.2 Mål och ansvarsområden
Säkerhetspolisen har enligt 2 § förordningen med instruktion för Säkerhets-
polisen som huvudsakligt ansvarsområde att leda och bedriva polisverksamhet 
för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. värt att notera är att 
tonvikten enligt förordningen således inte ligger på utredning och lagföring 
av dessa brott, även om sådana utredningar också bedrivs av Säkerhetspolisen.

Därutöver har Säkerhetspolisen enligt 2 st. samma lagrum att inom riks-
polisstyrelsen leda och bedriva polisverksamhet som rör terroristbekämpning, 
bevaknings- och säkerhetsarbete avseende den centrala statsledningen och i 
samband med statsbesök och liknande händelser, samt annat personskydd i 
den utsträckning som rikspolisstyrelsen bestämmer. Utöver dessa ansvarsom-
råden så är Säkerhetspolisen enligt 3 § samma förordning ansvarig för visst 
säkerhetsskydd, beredskapsplanering och tekniskt biträde åt polisväsendet. i 
det följande kommer de ansvarsområden som blir mest aktuella för underrät-
telseverksamheten att beröras närmare.

420 SOU 2012:77, s. 107–108.
421 SOU 2012:77, s. 108.
422 SOU 2012:77, s. 109–112.
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3.2.2.1 rikets säkerhet
Säkerhetspolisen ska som redan nämnts enligt 2 § förordning med instruk-
tion för Säkerhetspolisen ”leda och bedriva polisverksamhet för att förebygga 
och avslöja brott mot rikets säkerhet”.

Förordningen nämner endast brott mot rikets säkerhet,423 vilket kan tolkas 
som en hänvisning till 19 kap. i brottsbalken. Samtidigt är den närmare inne-
börden av begreppet ”rikets säkerhet” av vidare betydelse för att exempelvis 
avgöra huruvida intrång kan vara motiverade i av europakonventionen skyd-
dade rättigheter. Det är också avgörande för exempelvis bedömningen om 
EU-rättsliga instrument blir tillämpliga på Säkerhetspolisens verksamhet, då 
verksamhet inom rikets säkerhet ofta är undantagna regler som rör samarbete 
mellan europeiska polismyndigheter.424

Som berörts i avsnitt 3.1 ovan är säkerhet på många sätt ett otydligt 
begrepp, en otydlighet som även drabbar det som i Sverige brukar benämnas 
rikets säkerhet. Frågan om vad rikets säkerhet innebär i svensk kontext, sär-
skilt i förhållande till Säkerhetspolisens ansvarsområde tål därför att under-
sökas närmare.

Begreppet nationell säkerhet, eller rikets säkerhet har i svensk kontext avsett 
både den inre säkerheten för statsskickets bevarande och den yttre säkerheten 
för ett nationellt oberoende.425 Diskussionen om rikets säkerhet har i Sverige 
ofta kretsat kring vilka uppgifter som ska vara föremål för Säkerhetspolisens 
intresse, vilket i sin tur tenderar till att leda vidare till frågan vilka brott som 
kan anses falla under brott mot rikets säkerhet. Sådana brott har nyligen av 
Polisorganisationskommittén sammanfattats på följande sätt:

”med brott mot rikets inre säkerhet avses verksamhet som syftar till att med 
våld, hot eller tvång ändra vårt statsskick, förmå beslutande politiska organ 
eller myndigheter att fatta beslut i en viss riktning eller hindra medborgarna 
från att utöva sina medborgerliga fri- och rättigheter. med brott mot rikets 
yttre säkerhet förstås verksamhet som hotar Sveriges nationella oberoende och 
territoriella suveränitet.”426

423 Begreppet rikets säkerhet har ansetts motsvara ”national security” vid implementeringen 
av EU-rättsakter utan att någon saklig skillnad avsetts. På senare tid kan man dock se ten-
denser till att begreppet nationell säkerhet har kommit att användas parallellt och synonymt, 
se nedan detta avsnitt. i fortsättningen kommer begreppen även här att användas synonymt.
424 SOU 2011:20, s. 221
425 SOU 2002:87, s. 55.
426 SOU 2012:77, s. 55.
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Denna uppdelning har berörts även i tidigare utredningar, här kan särskilt 
nämnas SäPO-kommitténs betänkande från 1988. Kommittén ställde frå-
gan om vad som kunde anses ingå i brott mot rikets säkerhet och hänvisade 
allmänt till brottsbalkens 18 kap. (som i brottsbalken går under rubriken 
högmålsbrott)427 som ansågs beröra den inre säkerheten, och 19 kap. (som 
i brottsbalken går under rubriken brott mot rikets säkerhet)428 som ansågs 
beröra den yttre säkerheten.429 vissa andra arbetsuppgifter ansågs ligga lite 
vid sidan av vad som formellt kunde betraktas som brott mot rikets säkerhet, 
exempelvis Säkerhetspolisens handläggning eller medverkan vid utredningar 
av vissa allmänfarliga brott enligt 13 kap. brottsbalken. intressant att notera är 
att även terrorism och exempelvis kapning av civila trafikflygplan inte ansågs 
falla under ansvaret för rikets säkerhet då denna definition utgick från vissa 
brottstyper, utan enligt kommittén framför allt lutade sig mot rikspolisstyrel-
sens ansvar för brottslighet med särskilt grov beskaffenhet med internationell 
anknytning.430

En mer samtida utredning av den konkreta rättsliga innebörden och 
omfattningen av begreppet rikets säkerhet har gjorts i förarbeten rörande data-
skyddsrambeslutets431 tillämpningsområde. Bakgrunden var att ambitionen 
att underlätta överföring av personuppgifter för brottsbekämpningsändamål 
mellan medlemsländerna gjorde det nödvändigt att harmonisera dataskyddet 
för sådana uppgifter inom unionen. Undantaget från dessa dataskyddsregler 
var ”viktiga nationella säkerhetsintressen och särskild underrättelseverksamhet 
inom området nationell säkerhet.”432 En utredning (Utredningen om informa-
tionsutbyte vid brottsbekämpning m.m.) tillsattes därför med uppdrag att ana-
lysera hur svensk rätt förhåller sig till bestämmelserna i dataskyddsrambeslutet. 
Utredningen konstaterade att nationell säkerhet (engelskans national security) 
måste uppfattas ha samma betydelse som det i Sverige traditionellt använda 
rikets säkerhet. vidare fann utredningen att vad EU-kommissionen avsett med 

427 18 kap. brottsbalken innehåller brotten uppror, väpnat hot mot laglig ordning, olovlig 
kårverksamhet, brott mot medborgerlig frihet och svikande av försvarsplikt.
428 19 kap. brottsbalken innehåller brotten högförräderi, krigsanstiftan, trolöshet vid för-
handling med främmande makt, egenmäktighet vid förhandling med främmande makt, 
spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, olovlig 
underrättelseverksamhet, olovlig värvning, tagande av utländskt understöd.
429 SOU 1988:16, s. 88–89.
430 Ibid. s. 92.
431 rådets rambeslut 2008/977/riF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter 
som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.
432 SOU 2011:20, s. 221.
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nationell säkerhet är skydd av den nationella suveräniteten mot såväl interna 
som externa hot.433

Utredningen gick sedan vidare till att försöka svara på frågan av vad detta 
innebar i svensk kontext. i jämförelse med tidigare utredningar vidgades fokus 
något och hamnade på frågan om vad som kunde utgöra ett hot mot rikets 
säkerhet. även om Säkerhetspolisen setts som den myndighet som har att 
skydda rikets säkerhet konstaterades att utredningar av brottsrubriceringen 
brott mot rikets säkerhet som återfinns i BrB 19 kapitel, exempelvis spioneri, 
högförräderi etc. endast utgör en liten del av Säkerhetspolisens verksamhet, 
frågan var då om övriga delar av verksamheten inte skulle röra den nationella 
säkerheten. Efter en genomgång av Säkerhetspolisens uppgifter och uppgifts-
fördelningen mellan mot övriga brottsbekämpande myndigheter konstaterade 
utredningen att hela Säkerhetspolisens verksamhetsområde måste anses röra 
den nationella säkerheten och således är undantaget rambeslutets tillämp-
ningsområde.434 En liknande slutsats drogs av regeringen vid propositionen 
om godkännande av dataskyddsrambeslutet.435

En praktisk definition av begreppet nationell säkerhet i svensk kontext 
skulle utifrån det ovanstående vara att det är sådana intressen som Säkerhets-
polisen är satt att skydda. En form av ansvarsfördelningsdefinition. i prakti-
ken blir då definitionen beroende av vad Säkerhetspolisen har för uppgifter 
för närvarande och vem som bestämmer detta uppdrag.

Säkerhetspolisen har framhållit att det i slutändan är Säkerhetspolisen 
själva som avgör om ett brott utgör ett hot mot rikets säkerhet.436 vidare har 
Säkerhetspolisen konstaterat att myndigheten utifrån åtminstone det regle-
ringsbrev som gällde 2008 hade möjlighet att generellt kartlägga och analysera 
hot mot rikets säkerhet oavsett dess motiv;

”Utifrån Säkerhetspolisens övergripande uppdrag och nuvarande reglerings-
brev har det alltså ingen betydelse om en aktör utövar otillåten påverkan mot 
viktiga samhällsfunktioner i ett politiskt, ekonomiskt eller, för den delen, 
något annat syfte. Det som är avgörande är om aktören utövar otillåten 
påverkan på det demokratiska statsskicket och har kapacitet att hota en viktig 
samhällsfunktion.”437

433 SOU 2011:20, s. 222.
434 SOU 2011:20, s. 222–229.
435 Prop. 2008/09:16, s. 62–63.
436 Ds 2008:38, s. 33.
437 Ds 2008:38, s. 33. Samma inställning kan ses i Prop. 2005/06:177.
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Säkerhetspolisen tycks således i sin tur använda sig av en form av effektdefini-
tion, dvs. om en aktör som utövar otillåten påverkan har kapacitet att ha en 
faktisk effekt på viktiga samhällsfunktioner så utgör detta ett hot mot rikets 
säkerhet. i slutändan blir definitionen av begreppet rikets säkerhet avgränsad 
till sådana fenomen som Säkerhetspolisen har ansvar för, och dessa fenomen 
begränsas i sin tur av huruvida de har en viss effekt. Dock kan undantag 
från denna effektdefinition ske om regeringen väljer att utöva mer handfast 
styrning, så har exempelvis skett i fråga om viss grov organiserad brottslighet 
som regeringen valt att ge Säkerhetspolisen övergripande ansvar för, trots att 
Säkerhetspolisen själv i sina rapporter inte strikt talat bedömt denna brottslig-
het som ett hot mot rikets säkerhet.438

Det ovanstående får anses vara en tämligen svårfångad definition av begrep-
pet nationell säkerhet. Begreppets innebörd är skydd gentemot hot mot rikets 
säkerhet, det som ska innefattas är framför allt det som inryms i Säkerhets-
polisens verksamhet. Säkerhetspolisen har delvis själv möjlighet att avgöra 
vad som faller under deras intresseområde, men är styrda av regleringsbrev. 
Dessa regleringsbrev är i sin tur sekretessbelagda vilket innebär att den exakta 
omfattningen av statens syn på begreppet rikets säkerhet utifrån detta resone-
mang bestäms av flera för utomstående svårbestämda faktorer.

1)  Säkerhetspolisens verksamhetsområde så som det utformats i förord-
ning med instruktion till Säkerhetspolisen;

2)  sekretessbelagda regleringsbrev för Säkerhetspolisen som beslutas av 
regeringen;

3)  intern praxis hos Säkerhetspolisen som tolkar dessa regleringsbrev 
och gör en bedömning av kapaciteten hos potentiella säkerhetshot att 
påverka viktiga samhällsfunktioner.

Det är viktigt att observera att detta alltså inte rör sig om någon legaldefini-
tion i egentlig mening, utan snarast om ett försök att identifiera den praktiska 
innebörden av begreppet. Samtidigt har denna syn på begreppet som synes 
vissa konkreta rättsliga effekter genom att det avgränsat EU-rättens inverkan 
på Säkerhetspolisens verksamhet. Det ligger därför nära till hands att betrakta 
denna definition som en funktionell rättslig avgränsning, om än en som ut -
ifrån dess karaktär kan bli föremål för snabba förändringar. Påtagligt är att 
begreppet rikets säkerhet enligt detta synsätt i stor utsträckning definieras av 
regeringen och dess myndigheter.

438 Se avsnitt 3.2.2.3.
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arbetet för rikets säkerhet kan förvisso röra skyddet av enskilda individer, 
men generellt utgår detta skydd utifrån hur ett hot eller dåd mot dessa indi-
vider påverkar samhällets säkerhet i stort. i den nationella säkerheten ligger 
därför inte främst fokus på att skydda den enskilde utifrån dennes egenvärde, 
utan särskilt utifrån den enskildes funktion i den statliga organismen, även 
om vissa tendenser till förändringar kunnat identifieras i denna förståelse av 
begreppet på senare tid.439 Ett terrorattentat som dödar ett antal enskilda 
är således ett nationellt säkerhetsproblem inte främst utifrån att de enskilda 
som blir offer för attacken, utan utifrån attackens förmåga att skada samhälls-
organismen genom att sprida skräck eller påverka statens politik.440 Detta 
kan delvis illustreras av att bekämpning av terrorism inte i förordningen med 
instruktion för Säkerhetspolisen är inräknat i 2 § 1 st. uppdragsformulering 
om rikets säkerhet, utan som något som Säkerhetspolisen enligt 2 § 2 st. 1 p. 
skall utföra utöver detta uppdrag. terrorism ligger således under Säkerhets-
polisens uppdrag även om den inte utgör ett brott mot rikets säkerhet.441 
Denna logik återspeglas också i att industrispionage endast är att betrakta som 
ett nationellt säkerhetsproblem och föremål för Säkerhetspolisens intresse 
när det bedrivs av främmande makt, och inte när företag på eget bevåg söker 
vinna marknadsfördelar då det istället blir en fråga för den öppna polisen.442

3.2.2.2 terrorism
även om det som framgått av föregående avsnitt inte nödvändigtvis ansetts 
ingå under paraplyet rikets säkerhet i strikt mening så är det uppenbart att 
det säkerhetshot som fått störst uppmärksamhet under det senaste decenniet 
är terrorism. Fenomenet är dock inte nytt och har länge spelat en påtaglig 
roll i många staters säkerhetsarbete. inte heller Sverige har historiskt sett varit 
förskonat från terrordåd. Som exempel kan nämnas attentatet mot den kom-
munistiska tidningen Norrskensflammans redaktion i Luleå 1940, mordet på 
den jugoslaviske ambassadören i Stockholm av kroatiska separatister 1971, 
flygkapningen på Bulltofta av kroatiska separatister 1972, ockupationen och 

439 Se vidare avsnitt 3.1.2 ovan.
440 Detta kan utläsas av det brottsrekvisit som lag (2003:148) om straff för terroristbrott 
ställer upp där syftet med gärningen ska vara att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning 
eller en befolkningsgrupp, otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisa-
tion att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller allvarligt destabilisera eller förstöra 
grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i 
en mellanstatlig organisation.
441 SOU 2012:77, s. 55.
442 Se 19 kap. 10 § BrB.
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sprängningen av västtyska ambassaden i Stockholm av Rote Armeefraktion 
(raF) 1975 samt mordet på en avhoppad PKK-medlem på öppen gata i 
Uppsala 1984.443

även om terrorismen alltså inte är ny, inte ens i svensk kontext, så har den 
onekligen fått större betydelse och uppmärksamhet sedan terrorattentaten i 
New York och Washington den 11 september 2001, madrid år 2004, och Lon-
don år 2005. terrorismen har också på senare år uppmärksammats i Norden 
genom det misslyckade attentatet i Stockholms julhandel 2010, ett planerat 
terrordåd mot jyllandspostens redaktion i Danmark några veckor senare, 
samt genom terrorattentatet mot regeringskvarteren i Oslo och på Utøya i 
Norge den 22 juli 2011. till dessa terrordåd i västvärlden kan läggas de otaliga 
terrorattacker som drabbat befolkningen i mer oroliga hörn av världen där 
terroristdåden ofta drunknar i ett kontinuerligt nyhetsflöde.444 att hotet från 
terrorism präglat lagstiftningsåtgärder på säkerhetsområdet ända sedan 11 sep-
tember 2001 är något av en truism, men förebyggande av terrorism som mål 
för statens säkerhetsarbete, och som ändamål för lagstiftningsåtgärder förtjänar 
kanske just därför en närmare undersökning.

att Säkerhetspolisen ansvarar för polisarbete för att förebygga terrorist-
brott framgår av 2 § 2 st. förordningen med instruktion för Säkerhetspolisen. 
Det är värt att notera att denna verksamhet enligt förordningen alltså faller 
utanför arbetet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, vilket 
också återspeglas genom att terroristbrotten inte regleras i 18 eller 19 kapit-
len brottsbalken som ansetts röra brott mot rikets inre och yttre säkerhet. 
Samtidigt går det som framgått ovan att konstatera att hela Säkerhetspolisens 
verksamhet går att betrakta som rörande den nationella säkerheten, inklusive 
arbetet mot terrorism.

arbetet mot terrorism skiljer sig dock delvis från de brott som Säkerhets-
polisen har att förebygga och avslöja under rubriken brott mot rikets säkerhet. 
arbetet mot terrorismen har blivit föremål för en internationell politisk och 
rättslig utveckling där såväl definitionen av terroristbrotten som sådana, som 
arbetet för att förebygga terroristverksamhet delvis har utformats utifrån krav 
som formulerats på internationell nivå. arbetet mot terrorism drivs därför 

443 Se SOU 1987:14, s. 114, samt vidare avsnitt 8.1 nedan.
444 Enligt statistik från USa:s utrikesdepartement är vissa länder mellanöstern och asien 
överrepresenterade som skådeplats för terrorattentat. ”The Near East and South asia suf-
fered 7,721 attacks and 9,236 deaths. The majority of those occurred in just three countries 
– afghanistan, iraq and Pakistan – which, together, accounted for 85 percent of attacks in 
these regions and almost 64 percent of attacks worldwide”. Se US Department of State, 2012.
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inte enbart utifrån inhemska hänsyn utan i stor utsträckning utifrån interna-
tionella solidaritetskrav och samverkansgrupper.

Detta internationella arbete påbörjades redan på 60-talet med tokyokon-
ventionen 1963, Haagkonventionen 1970 och montrealkonventionen 1971, 
som alla rör flygkapningar, samt konventioner på FN nivån rörande diplo-
matskydd och gisslantagning 1973 och 1979. På Europeisk nivå uppmärk-
sammades kampen mot terrorismen genom den europeiska terrorismkonven-
tionen utarbetad av Europarådet 1977 och deklarationer om terrorism från 
dåvarande EG 1986.445

Sedan 2001 har dock den internationella rättsutvecklingen inom anti-ter-
rorarbetet tagit ny fart och ett stort antal rättsakter på internationell och Euro-
peisk nivå har tillkommit. Bland de mer betydelsefulla för svenskt vidkom-
mande kan nämnas rådets rambeslut om bekämpande av terrorism av den 13 
juni 2002 (2002/475/riF). rambeslutet var den första internationella över-
enskommelse som innehöll en definition av terrorism.446 innebörden av ram-
beslutet var en kriminaliseringsskyldighet för vissa definierade terroristbrott 
och anknutna brott. trots att samtliga de handlingar som enligt ram beslutet 
skulle vara straffbara redan bedömdes vara kriminaliserade enligt svensk rätt 
så innebar rambeslutets krav på att dessa handlingar, om de kvalificerande 
rekvisiten i rambeslutet var uppfyllda skulle betraktas som terroristbrott, att 
den svenska lagstiftningen behövde ändras.447 rambeslutet ledde därför fram 
till lag (2003:148) om straff för terroristbrott, som innebar den första svenska 
generella regleringen av terroristbrott.448

Nästa större förändring av svensk rätt på terrorområdet ägde rum som 
en följd av Sveriges tillträdande till Europarådets konvention den 16 maj 
2005 om förebyggande av terrorism.449 Denna konvention tillsammans med 

445 Se SOU 1988:16, s. 104.
446 Definitionen så som den kom att uttryckas i svensk rätt är att ett antal uppräknade brott 
i 3 § lag om straff för terroristbrott, exempelvis mord, dråp, grov misshandel, människorov, 
allmänfarlig ödeläggelse, m.fl. betraktas som terrorbrott enligt 2 § samma lag

”om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten 
med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att 
avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekono-
miska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.”

447 Prop 2001/02:135, s. 18.
448 Brott som kunde vara led i terrorism har dock varit kriminaliserade redan tidigare.
449 SÖ 2010:35.
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EU:s rambeslut 2008 om ändring i rambeslutet om bekämpande av terrorism 
från 2002 ledde fram till en svensk kriminalisering av offentlig uppmaning, 
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig 
brottslighet.450 Europarådets konvention från 2005 innebar ett uttryckligt 
kriminaliseringsåtagande rörande denna typ av brottslighet, åtaganden som 
återkom i förändringen av EU:s rambeslut 2008.451

Europarådets konvention om förebyggande av terrorism föreskriver också 
att de undertecknande staterna ska utveckla samarbetsformer och informa-
tionsutbyte.452 Detta åtagande är dock utvecklat i större utsträckning genom 
det s.k. Prümrådsbeslutet. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan 
Belgien, tyskland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Öster-
rike som i maj 2005 undertecknade en konvention i syfte att utveckla informa-
tionsutbytet inom EU rörande DNa-, fingeravtrycks- och fordonsuppgifter.453 
Konventionen ledde fram till en politisk överenskommelse inom EU och två 
rådsbeslut,454 som i förlängningen innebar en möjlighet för brottsbekämpande 
myndigheter i en medlemsstat att automatiserat söka i andra medlemsstaters 
fordons-, fingeravtrycks- och DNa-databaser. När det gäller DNa och finger-
avtryckssökningar får utländska myndigheter endast kännedom om en träff 
i det svenska registret, varefter de får kontakta svenska myndigheter med en 
formell begäran om vidare uppgifter. motsvarande gäller för svenska sökningar 
i andra medlemsstaters register.455

Prümrådsbestämmelserna är på flera sätt ett uttryck för en tillgänglighets-
princip och ett informationsutbyte som även Sverige tagit intitiativ till. Ett 
exempel är rådets rambeslut av den 18 december 2006 om förenklat informa-
tions- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna 
i Europeiska unionens medlemsstater.456 rambeslutet innebär att brottsbe-

450 Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende 
terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.
451 Prop. 2009/10:78, s.12–20
452 Konventionens artikel 3, 2 p. stadgar: ”Each Party shall take such measures as may be 
necessary to improve and develop the co-operation among national authorities with a view to 
preventing terrorist offences and their negative effects by, inter alia: a) exchanging informa-
tion”.
453 Prop. 2010/11:129, s. 26.
454 rådets beslut 2008/615/riF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för 
bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, rådets beslut 2008/616/riF 
om genomförande av beslut 2008/615/riF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, 
särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet.
455 Se prop. 2010/11:129, s. 1.
456 2006/960/riF.
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kämpande myndigheter i medlemsstaterna redan på underrättelsestadiet, och 
över myndighetsgränserna, snabbt ska kunna utbyta befintlig information 
och befintliga underrättelser, dels på begäran av en annan stat, dels genom 
att spontant lämna vissa uppgifter.457 Den internationella terrorismen har på 
detta plan lett fram till en något motsägelsefull internationalisering av arbetet 
för den nationella säkerheten.458

Denna internationalisering är på många sätt naturlig utifrån den interna-
tionella och decentraliserade form som terrorismen har kommit att få. Det 
har i litteraturen framförts att islamistisk terrorism, så som den uttryckts av 
terrorattackerna den 11 september år 2001 och attackerna i madrid år 2004 
och London år 2005 ofta betraktas som kvalitativt åtskild från den form av 
terrorism som bedrivits av exempelvis PLO, Eta och ira. Det har särskilt 
framhållits att där tidigare former av terrorism varit mottaglig för förhand-
lingar och politiska processer så är senare års islamistiska terrorism någon 
form av ”superterrorism” som inte är förhandlingsbar då dess mål är absurda, 
apokalyptiska och ouppnåeliga.459 även om denna bild av ”den nya terroris-
men” har kritiserats,460 och statistik från Europol visar att islamistisk terrorism 
står för en försvinnande liten andel av terrordåden inom EU,461 så har de nya 
terrorgrupperingar som kommit att hamna i fokus för underrättelsetjänsterna 
sedan 11 september vissa egenskaper som kommit att konkret påverka under-
rättelsetjänsternas arbete. ira var exempelvis i stor utsträckning en tydligt 
hierarkisk organisation, lokalt baserad, förhållandevis lätt kartlagd och i stor 
utsträckning betraktad som ett inhemskt problem. Dagens hotbild presente-
ras istället som internationell, decentraliserad med grupper och individer som 

457 Prop. 2010/11:129, s. 29. rambeslutet har genomförts i svensk rätt genom förordning 
(2008:1396) om förenklat uppgiftsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i Europe-
iska unionen.
458 Sheppele, 2010, s. 437–457.
459 Se Freeman, 2005, s. 38.
460 Det har exempelvis framhållits att även terrorgrupper på vänsterkanten haft globala och 
’apokalyptiska’ mål, och att 11 septemberattackerna i stor utsträckning följde logiken hos 
traditionella terrorattacker, om än de lyckades fullfölja denna logik på en större skala. Se 
Freeman, 2005, s. 38, samt Freedman, 2002, s. 41–42.
461 mellan åren 2007–2012 stod islamistisk/religiös terrorism (Europol förde fram till 2010 
statistik för kategorin islamistisk terrorism men började efter detta klassificera kategorin som 
religiös terrorism) för 1 % (14 st.) av det totala antalet (2 034 st.) misslyckade, förhindrade 
och lyckade terrorattacker inom EU. Separatistiska motiv var vanligast och låg bakom 82 % 
(1 603 st.) av alla misslyckade, förhindrade och lyckade terrorattacker under samma tid, en 
övervägande del av dessa i Spanien och Frankrike. Se Europol, EU terrorism situation and 
trend report (TE-SAT), för åren 2007 till 2012.
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kan stödja varandra men agera självständigt, åsyftande att skapa stora skador 
och ofta till bekostnad av de enskilda terroristernas eget liv.462 Skillnaden lig-
ger därför inte nödvändigtvis i terrorns ändamål utan kan istället enligt Gill 
sammanfattas som en ökad osäkerhet.463

Den form som den internationella diskursen rörande terrorism har tagit 
har också blivit föremål för viss kritik. Begreppet terrorism är enligt denna 
kritik ett allt för flexibelt begrepp som öppnar för missbruk. Connor Gearty 
menar exempelvis att terrorism gått från att betraktas som en aktivitet någon 
ägnar sig åt till att betraktas som en kategori av person. Följden av detta blir 
att vissa individer kan bli betraktade som terrorister och vissa grupper som 
terrorgrupper, utan att det finns konkreta bevis om att de någonsin begått en 
våldshandling. med etiketten följer också ett moraliskt fördömande av per-
sonen, en värdering som är inbyggd i beskrivningen genom dess association 
med orättfärdiga våldsdåd.464 Enligt Geartys argumentation har den politiska 
retoriken kring terrorism skapat en typ av politiskt våld som blir förkastlig 
per automatik och som alltid bedrivs av icke-statliga aktörer. Därigenom blir 
samma typ av politiskt motiverade våldshandlingar, begågna av stater, ald-
rig att betrakta som terrorism, trots att deras praktiska effekter är likartade. 
Evolutionen av ordet terrorism från en typ av handling till ett moraliskt för-
dömande av subversiva grupper oavsett deras handlingars kontext är enligt 
Gearty en förändring som sker helt till förmån för statliga aktörer.465

även om den ökade internationaliseringen delvis kan ses som en följd av 
den förändrade form som terrorismen tagit, så innebär den att i frågor rörande 
terrorism så flyttar problemformuleringar och analyser av vilka avvägningar 
och åtgärder som är lämpliga på området längre från den nationella politiska 
nivån och därmed längre från den demokratiska debatten.

Följden av denna kombination av en förflyttad formuleringsmakt röran-
de detta specifika säkerhetshot, omfattande skyldigheter till internationellt 
samarbete och solidaritet är också en potentiell risk för att den inhemska 
säkerhets- och underrättelsetjänsten oavsiktligen blir ett verktyg för utländ-
ska säkerhetsintressen som kan kretsa kring ett undertryckande av subversiva 
grupper och oliktänkande som inte nödvändigtvis skulle anses falla under den 
svenska Säkerhetspolisens problembeskrivning.

462 Gill, 2009, s. 81.
463 Gill, 2009, s. 81–82.
464 Gearty, 2006, s. 112. Se även jackson, 2005, s. 59–153.
465 Gearty, 2006, s. 112–113.
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3.2.2.3 Grov organiserad brottslighet
även om antiterror verksamheten som berörts ovan under många år ansetts 
ligga utanför den strikta förståelsen av arbetet rikets säkerhet, så har den 
sedan länge utgjort en viktig del av Säkerhetspolisens uppdrag. På senare tid 
har dock den grova organiserade brottsligheten kommit att hamna under 
Säkerhetspolisens ansvarsområde, en förändring som kan illustrera både hur 
säkerhetsbegreppet breddats, men också hur säkerhet är kopplat till makten 
att formulera problem.

Ser man tillbaka på Säkerhetspolisens verksamhet från andra världskri-
get fram till slutet av 1900-talet så är det inte svårt att se att dess verksam-
het kretsat kring hot mot samhället som haft en tydlig ideologisk karaktär. 
Från övervakningen och kartläggningen av kommunistsympatisörer och 
extremvänstern, vidare till 80- och 90-talets fokus på högerextrema krafter, 
autonoma rörelser och vidare till militanta religiösa extremister med religion-
politiska drivkrafter,466 så har mönstret varit att det funnits en (åtminstone 
befarad) ideologisk avsikt hos de bevakade grupperna att genom extrema 
åtgärder påverka det svenska statsskickets grunder eller institutioner. även i 
den verksamhet som ägnat sig åt kontraspionage har fokus legat på att förhin-
dra otillbörligt inflytande från främmande makter som i stor utsträckning haft 
politisk eller ideologisk karaktär. Undantag har funnits, exempelvis i fråga om 
Säkerhetspolisens arbete för att förebygga industrispionage, men även där har 
kravet varit att sådant spionage ska ha skett på beställning av främmande makt 
för att hamna under Säkerhetspolisens intresseområde. På senare år kan man 
dock skönja att den politiska faktorn som avgränsare av Säkerhetspolisens 
arbete blivit mindre tydlig genom att Säkerhetspolisen även kommit att få en 
allt tydligare inriktning mot grov organiserad brottslighet.

Säkerhetspolisens engagemang i frågor rörande organiserad brottslighet 
uttrycktes under 90-talet främst genom samverkan med den öppna polisen, 
bistånd i fråga om spaningstjänst i enstaka ärenden och tekniskt bistånd vad 
gäller telefonavlyssning rörande mc-gängbrottslighet eller organiserad stöld-
verksamhet.467 En utredning tillsattes 1998 med uppgift i att titta närmare 
på frågan om den organiserade brottsligheten i förhållande till bland annat 
Säkerhetspolisens verksamhet. i motiven uttryckte regeringen att hotet från 
den grova organiserade brottsligheten hade vuxit och fått riksomfattande och 
internationell anknytning, att vissa delar av den organiserade brottsligheten 

466 Se SOU 2002:87, s. 228–239 för en översikt.
467 SOU 2000:25, s. 54.
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innefattade hot mot samhällsföreträdare, rättssystemet och massmedierna.468 
Utredningen konstaterade i sitt betänkande bland annat att

”Förekomsten av organiserad brottslighet i ett samhälle utgör ett utomordent-
ligt allvarligt problem och kan påverka hela samhällsstrukturen. Den kvali-
ficerade kriminaliteten i Sverige synes inte minska i omfattning och måste 
tas på allvar. Det är ett angeläget arbete att denna kriminalitet kartläggs. För 
detta arbete fordras en väl utvecklad kriminalunderrättelseverksamhet och ett 
långtgående samarbete, inom polisen och andra organ.”469

inom EU har vidare samband lyfts fram mellan organiserad brottslighet och 
terrorism.470 terroristbrottet kom också vid denna tid att få en form där vissa 
brott kom att betraktas som terroristbrott om de begicks i syfte att injaga 
skräck eller fruktan i en befolkning, för att förmå en regering eller internatio-
nell organisation att vidta, eller avstå från att vidta en åtgärd, eller allvarligt 
destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekono-
miska eller sociala strukturer i en stat eller mellanstatlig organisation.471 For-
muleringen innebar att terrorbrott inte kräver en uttalad politisk/ideologisk 
bakgrund, utan kan teoretiskt sett drivas av ekonomiska motiv.

ännu ett par år senare 2005 berördes i fråga om den militära underrättelse-
tjänstens uppdrag sambanden mellan internationella hot så som terrorism, 
massförstörelsevapen och organiserad brottslighet.472 Organiserad brottslighet 
berördes även i försvarsberedningens förslag om strategi för Sveriges säker-
het 2006 där underrättelseverksamhetens roll i förhindrandet av såväl terro-
ristattacker som organiserad brottslighet lyftes fram.473 i den omdiskuterade 
propositionen om försvarsunderrättelseverksamheten och möjligheten för 
Försvarets radioanstalt att bedriva signalspaning i tråd togs användningen av 
signalspaning mot gränsöverskridande organiserad brottslighet upp.474

Kulmen på denna ökade sammankoppling av nationella säkerhetsfrågor 
och organiserad brottslighet kom 2008 genom ett särskilt uppdrag från rege-
ringen som gav Säkerhetspolisen det nationella huvudansvaret för att förebyg-
ga, kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna 
påverkan på viktiga samhällsfunktioner. En särskild del i uppdraget gick ut på 

468 Dir. 1998:101
469 SOU 2000:25, s. 208–209.
470 Se Europeiska rådet, 2003.
471 Ds 2002:35, prop. 2002/03:38.
472 Ds 2005:30, s. 52.
473 Ds 2006:1, s. 20.
474 Prop. 2006/07:63, s. 34, 69.
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att Säkerhetspolisen ska bedriva underrättelsearbete i syfte att motverka den 
grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på politiker, myndig-
hetsföreträdare och journalister.475 Beslutet byggde på en promemoria fram-
tagen av en styrgrupp av företrädare från brottsbekämpande myndigheter som 
fått i uppdrag att komma med förslag rörande sina respektive områden.476 i 
denna promemoria konstaterades att ”[d]en grova organiserade brottsligheten 
utgör ett hot mot rikets säkerhet även om det demokratiska statsskicket totalt 
sett inte är hotat.”477 Säkerhetspolisen föreslogs därför få huvudansvar för att

”bedriva underrättelse- och säkerhetsskyddsarbete i syfte att förebygga, kart-
lägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan 
på viktiga samhällsfunktioner. Det vill säga, förebygga, kartlägga och motver-
ka den del av den grova organiserade brottslighetens kriminalitet som syftar 
till att påverka det politiska beslutsfattandet (politiker), verkställandet av poli-
tiska beslut (myndighetsföreträdare) och den fria debatten (journalister).”478

trots att den grova organiserade brottsligheten alltså i allt större utsträck-
ning kommit att hamna i fokus för lagstiftarens brottsförebyggande arbete 
så saknas i svensk rätt en legaldefinition av vad som utgör grov organiserad 
brottslighet.479 vissa internationella dokument har sökt definiera organiserad 
brottslighet,480 dessa har i propositionen om genomförandet av rådets rambe-
slut om kampen mot organiserad brottslighet sammanfattats på följande vis;

•   gärningar begångna inom en strukturerad sammanslutning,
•   av mer än två personer, som handlar i samförstånd,
•   i syfte att begå ett eller flera brott som kan föranleda fyra års fängelse 

eller mer,
•   för att direkt eller indirekt uppnå ekonomisk eller annan materiell vin-

ning.481

475 regeringsbeslut 2008-07-17, ju2008/5775/PO
476 i utredningsuppdraget rörande Säkerhetspolisen konstaterades av regeringen att ”myndig-
heten har inom ramen för den författningsskyddande verksamheten uppdraget att bekämpa 
hot mot demokratin. Ett allt tydligare kännetecken för den grova organiserade brottsligheten 
är dess systemhotande karaktär. Säkerhetspolisens särskilda kompetens bl.a. i detta avseende 
bör därför bättre tas tillvara för att stärka samhällets samlade förmåga att bekämpa den grova 
organiserade brottsligheten.” Se Ds 2008:38, s. 78.
477 Ds 2008:38, s. 7.
478 Ibid.
479 Se SOU 2011:80, s. 75.
480 Se rådets beslut 98/733/riF, rådets rambeslut 2008/841/riF, United Nations Conven-
tion against transnational Organized Crime.
481 Prop. 2010/11:76 s. 14. Se även SOU 2011:80. s. 74.
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Det framhålls också i propositionen att en kriminell organisation kan anses 
föreligga redan vid ett begränsat antal medlemmar, men att organisationen 
ska vara strukturerad och bestående, vilket således utesluter tillfälliga sam-
manslutningar. Utifrån kravet på ekonomisk eller materiell vinning så utesluts 
vissa andra typer av organiserade våldsbrott, till exempel rasistiska angrepp 
mot personer eller vissa brott med politiska motiv, som således faller utanför 
begreppet organiserad brottslighet. internationellt sett uppfattas därmed orga-
niserad brottslighet främst som brottslighet av utpräglat ekonomisk natur.482

De svenska brottsbekämpande myndigheterna utgår i sin bedömning av vad 
som i svensk rätt kan anses utgöra grov organiserad brottslighet i huvudsak 
från dessa internationella dokument, samt egna interna bedömningar.483 viss 
betydelse i sammanhanget har dock även det s.k. Samverkansrådet, ett samver-
kansorgan mellan idag tio myndigheter484 som inrättades 2009 som ett led i 
regeringens uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv och uthållig 
bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Detta samverkansråd 
har som uppgift att fatta beslut om inriktning av den gemensamma satsningen 
mot den grova organiserade brottsligheten.485 Samverkansrådets bedömningar, 
tillsammans med de bedömningar som görs av det nationella underrättelsecen-
tret hos rikskriminalpolisen, får viss betydelse för vad som klassas som grov 
organiserad brottslighet. Båda dessa organ har överlag fokuserat på tre aspekter 
som avgör hur den grova organiserade brottsligheten ska bedömas, det rör sig 
om brottslighetens våldsinslag, dess påverkan på det demokratiska statsskick-
ets grundläggande processer, samt dess ekonomiska effekter på bl.a. den fria 
konkurrensen genom att alla företag ska hålla sig till gällande lagstiftning.486

Säkerhetspolisen har i sin verksamhet utgått från den definition som EU 
presenterat och som sammanfattats ovan.487 Samma definition har också legat 
till grund för det förslag om ökat informationsutbyte mellan myndigheterna i 
Samverkansrådet som presenterades av Utredningen om informationsutbyte 
vid brottsbekämpning m.m, år 2011.488 Grov organiserad brottslighet kan 
enligt denna utredning definieras som brottslig verksamhet som är av allvarlig 

482 ibid, s. 25.
483 SOU 2011:80, s. 76.
484 Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, 
Kustbevakningen, rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, tullverket och Åklagar-
myndigheten.
485 Se SOU 2011:80, s. 76.
486 Se SOU 2011:80, s. 76–79.
487 Se SOU 2011:80, s. 84.
488 SOU 2011:80.
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eller omfattande karaktär och bedrivs i organiserad form eller systematiskt av 
en grupp individer för ekonomisk vinning.489

i september 2009 presenterade Säkerhetspolisen en första nationell hot-
bildsanalys rörande den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan 
på det demokratiska statsskicket. i denna hotbildsanalys utgick Säkerhets-
polisen också från den definition som presenterats av EU, vilket framför allt 
innebar ”… nätverk eller grupperingar bestående av minst tre individer som 
varaktigt begår allvarlig brottslighet för ekonomisk vinning.”490 i denna första 
nationella hotbildsanalys konstaterar Säkerhetspolisen att:

”Den grova organiserade brottsligheten saknar såväl avsikt som förmåga att 
omkullkasta det demokratiska statsskicket. Däremot besitter den grova orga-
niserade brottsligheten avsikten och förmågan att skada grundläggande demo-
kratiska processer, verkställandet av politiska beslut och den fria debatten. 
avsikten är dock begränsad till att utöva otillåten påverkan mot de specifika 
delar av dessa processer som direkt påverkar den grova organiserade brottslig-
hetens verksamhet, det vill säga viss myndighetsutövning och journalistik.”491

2012 presenterades Säkerhetspolisens andra hotbildsanalys, i denna konstate-
rades att ”341 misstänkta fall av otillåten påverkan genom våld, korruption, 
hot och trakasserier kommit till Säkerhetspolisens kännedom. majoriteten av 
de misstänkta fallen rör myndighetsföreträdare varav huvuddelen varit verk-
samma inom polismyndigheter. Ett tiotal misstänkta fall gäller journalister 
och endast ett fåtal berör förtroendevalda”.492 i fråga om den sammantagna 
hotbilden upprepades dock slutsatserna från första rapporten som citerats 
ovan, dvs. att den grova organiserade brottsligheten saknar såväl avsikt som 
förmåga att omkullkasta det demokratiska statsskicket. Det tillades också 
att ”[t]rots ett relativt stort antal misstänkta fall finns inga exempel på att 
aktörer inom den grova organiserade brottsligheten tillskansat sig långvarigt 
inflytande eller betydande ekonomiska vinster genom otillåten påverkan”.493 
På samma sätt som i den första hotbildsanalysen konsterades dock en förhöjd 
hotbild mot vissa journalister och myndighetsföreträdare som i sin yrkes-

489 Denna legaldefinition skulle dock endast gälla för den lag om informationsutbyte vid 
samarbete mot grov organiserad brottslighet som utredningen föreslog och således inte använ-
das för att kriminalisera någon verksamhet. De i definitionen förekommande rekvisiten mot-
svarar de som använts av EU, Se SOU 2011:80, s. 315.
490 Säkerhetspolisen, 2009, s. 8.
491 Säkerhetspolisen, 2009, s. 33.
492 Säkerhetspolisen, 2012, s. 4.
493 Ibid. s. 15.
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roll påverkar den organiserade brottslighetens verksamhet. Det konstaterades 
också att den organiserade brottsligheten har avsikt och förmåga att skada 
grundläggande demokratiska processer, verkställandet av politiska beslut och 
den fria debatten.494 i såväl den första som den andra hotbildsanalysen på -
pekades också att den organiserade brottsligheten har en hög förmåga och en 
grundläggande latent avsikt att utöva otillåten påverkan.495

Sammantaget kan konstateras att även om hotet från den organiserade 
brottsligheten i många fall påpekats som allvarligt så visar Säkerhetspolisens 
genomgång att det är inriktat mot vissa specifika delar av samhällsapparaten. 
Denna påverkan har även tidigare varit föremål för myndigheternas intresse, 
men då genom brottsutredningar rörande övergrepp i rättssak, olaga hot, etc. 
Den organiserade brottsligheten (trots sin bestämda grammatiska form) torde 
inte vara att betrakta som en sammanhängande grupp eller sammanslutning, 
utan ett antal fristående, mer eller mindre organiserade grupper av individer 
som agerar oberoende av varandra.496 med andra ord är såväl hotens ursprung 
som måltavlor i stor utsträckning att betrakta som småskaliga, även om dess 
aggregerade effekt kan få konsekvenser för samhället som sådant. Formule-
ringen av denna påverkan mot berörda tjänstemän och journalister som ett 
hot mot rikets säkerhet torde därför inte enbart grundas på den kapacitetsbe-
dömning som Säkerhetspolisen själv har att göra, utan sannolikt även i viss 
mån på att säkerhetsbegreppet som sådant i större utsträckning rört sig från 
att handla om staten till att handla om mindre enheter av den demokratiska 
organismen, från att i huvudsak bekymra sig för den centrala statsledningen 
och försvaret, till att röra mindre myndighetsenheter och andra delaktiga i 
den demokratiska processen. Det är också ett symptom för att säkerhetsfrågor  
i stor utsträckning är beroende av vem som har formuleringsmakten.497 i 
detta fall regeringens möjlighet att associera ett problem med nationell säker-
het, samt den formulering som gjorts inom supranationella organ.498

Effekten av inhämtning som rör den grova organiserade brottsligheten kan 
komma bli större om de förslag som lagts av utredningen om informations-
ubyte vid brottsbekämpning genomförs. Ett av utredningens förslag innebär 
en möjlighet till helt fritt utbyte av underrättelser mellan de myndigheter som 

494 Ibid.
495 Ibid. s. 11, se även Säkerhetspolisen, 2009, s. 23–24.
496 Säkerhetspolisen, 2009, s. 23.
497 Se avsnitt 3.1 ovan.
498 Se ovan detta avsnitt.
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samverkar på området i Samverkansrådet, bl.a. Säkerhetspolisen, Kronofogde-
myndigheten, Polisen, Skatteverket.499 Utredningen tänker sig en ”ring” av 
dessa myndigheter mellan vilka utbyte ska vara möjlig, medan myndigheter 
som befinner sig utanför inte ska få ta del av dessa uppgifter.500 Det konsta-
teras i utredningen att ”[k]onsekvensen av utbytet av uppgifter mellan myn-
digheterna är att samtliga uppgifter som myndigheterna i ett visst fall […] 
utbyter också kan komma att användas av dessa myndigheter för att, om för-
utsättningar härför sedan bedöms föreligga, vidta åtgärder mot enskilda per-
soner. Dessa åtgärder kan vara lagföring eller andra myndighetsåtgärder”.501 
Gällande integritetsintrånget konstaterar utredningen att de ”anpassat integri-
tetsskyddet till vad [utredningen] slutligen ansett som ”rätt nivå” i förhållande 
till hur omfattande integritetsintrånget kan anses vara. Personer som figurerar 
i samband med grov organiserad brottslighet får finna sig i integritetsintrång, 
vilket däremot inte andra personer ska behöva göra”.502

Ett utökat informationsutbyte inom ramen för arbetet mot den organi-
serade brottsligheten understryker vikten av inhämtningsskedet. Genom att 
information som hämtas in inte endast kan komma att användas inom ramen 
för en straffprocess mot individen, utan även, eller istället, ligga till grund för 
åtgärder från en rad myndigheter utan att processrättsliga rättssäkerhetsgaran-
tier nödvändigtvis blir inblandade, blir prövningen av inhämtningsskedet av 
större betydelse. Dessutom ökar antalet myndigheter som tar del av uppgif-
terna, vilket i sin tur ökar spridningen av integritetskänslig information om 
individer som ännu inte blivit dömda för något brott utan endast ”figurerar i 
samband med grov organiserad brottslighet”.

3.2.3 Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet
Som framgår av de mål och ansvarsområden som Säkerhetspolisen tilldelats 
syftar verksamheten i stor utsträckning till att förebygga och upptäcka vissa 
angivna typer av brottslighet. Detta sker i första hand genom underrättelse-
verksamhet.

499 Se ovan detta avsnitt.
500 SOU 2011:80, s. 20 ”vårt syfte med Spår 2 har enbart varit att ta bort hindren – i form 
av föreliggande sekretessbestämmelser – för ett effektivt informationsutbyte mellan myndig-
heterna vid samarbete mot grov organiserad brottslighet.”
501 SOU 2011:80, s. 20–21.
502 Ibid. s. 21. Det framgår inte vad utredningen menar med ”figurerar i samband med” eller 
varför exempelvis anhöriga eller andra som inte är misstänkta för brott skulle behöva finna 
sig i sådana intrång.
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Oavsett om underrättelseverksamhet sker i polisiär eller militär verksam-
het, eller för den delen i affärslivet, så syftar själva begreppet underrättelse-
verksamhet i allmänhet på en specifik form av verksamhet. Denna verksamhet 
har ett inslag av allmängiltighet även om sakfrågorna som studeras är olika.503 
Generellt sett kan underrättelseverksamhet beskrivas som att den går ut på att 
samla in, bearbeta och analysera uppgifter som ska ligga till grund för beslut, 
åtgärder eller framtida agerande i någon form.504 målet för verksamheten 
kan i fråga om statlig underrättelseverksamhet generellt uttryckas som att 
eliminera eller reducera osäkerhet för statliga beslutsfattare.505 Underrättelse-
verksamhet kan sedan i fråga om särskilda verksamhetsriktningar beskrivas 
på mer specifika sätt. Således har den militära underrättelseverksamheten 
beskrivits som att den syftar till att kartlägga främmande makters militära 
och politiska förhållanden och handlingsmöjligheter för att bidra med under-
lag för militära operationer vid händelse av kriser eller krig.506 Detta har på 
senare tid uttryckts som att ”kartlägga yttre hot mot landet oavsett om de är 
militära eller ej.”507 i fråga om den polisiära underrättelseinhämtningen har 
denna i sin tur beskrivits som att den syftar till att ”avslöja om en viss, inte 
närmare specificerad, brottslighet har ägt rum, pågår eller kan antas komma 
att inträffa.”508 Be  roende på vilken brottslighet det rör sig om kan denna 
sedan bli föremål för intresse av antingen Säkerhetspolisens underrättelse-
verksamhet eller den som bedrivs av exempelvis kriminalunderrättelsetjänster 
på länsnivå (s.k. KUt).

Oavsett de mer specifika målen för verksamheten bedrivs underrättelse-
verksamheten utifrån en på många sätt liknande metodologisk utgångspunkt; 
att samla in, bearbeta, och analysera uppgifter. Stora delar av den informa-
tion som förs in i underrättelseprocessen är från öppna källor, samtidigt så 
finns det oftast vid någon tidpunkt inslag av hemlighetsmakeri och inslag där 
rätten till privatliv blir inskränkt för de personer som är av intresse för under-
rättelseverksamheten.509 även om det finns olika sakfrågor och problem som 
underrättelseverksamheten ägnar sig åt så menar agrell att det finns inslag av 

503 agrell, 2009, s. 35–36.
504 Se bland annat Prop. 2005/06:177, s. 12, johnson, 2010, s. 5.
505 Clapper, j.r., citerad i Loch, 2010, s. 5.
506 SOU 1999:37, s. 64.
507 Prop. 2006/07:63, s. 36.
508 Prop. 2005/06:177, s. 12.
509 Gill, 2009, s. 79.
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allmängiltighet och identifierar ”vissa uppgifter som alla underrättelsesystem 
oberoende av typ i högre eller lägre grad måste beakta.” Dessa är enligt agrell att:

•   Identifiera och bedöma avgörande yttre faktorer
•   Förstå andra parter, deras agerande tänkande och intentioner
•   Förstå sambandet mellan egna och andras åtgärder
•   Fastställa en lägesbild, tolka pågående skeenden
•   Bedöma möjligheter och risker i olika handlingsalternativ
•   Uppfånga tidiga varningssignaler om hot.510

Underrättelseverksamhet har i grunden en framåtsyftande ansats. Den är 
inte utredande i meningen att den försöker fastställa vad som har hänt, utan 
intresserar sig i större utsträckning för vad som kan eller kommer att hända. 
Den tidshorisont som underrättelseverksamheten är inriktad mot kan variera 
och verksamheten benämns ibland olika beroende på denna tidshorisont. 
Exempelvis talas ibland om s.k. strategisk underrättelsetjänst som syftar till att 
bygga upp en kunskapsbas som kan ligga till grund för analyser och progno-
ser; löpande eller taktisk underrättelsetjänst som intresserar sig för ett pågående 
skede eller viss typ av personer eller företeelser; varningsunderrättelsetjänst som 
är inriktad på antingen vissa definierade hotbilder eller generell krishantering 
rörande icke förutsedda händelser; samt olika former av specialundersökningar 
som ligger utanför de andra kategorierna.511 Den tidshorisont som underrät-
telseverksamheten bedrivs mot påverkar vilken information som blir relevant 
och i viss utsträckning vilka inhämtningsmetoder som appliceras. Exempelvis 
är signalspaning enligt lag om signalspaning i försvarsunderrättelsetjänst pri-
märt inriktad på strategiska förhållanden,512 medan inhämtning enligt 2007 
års preventivlag med sitt krav på koppling till särskilda individer framför allt 
är ett stöd för den löpande eller taktiska underrättelseverksamheten.513

3.2.3.1 Underrättelsecykeln
Underrättelseverksamhet beskrivs ofta utifrån en teoretisk modell i form av en 
underrättelsecykel som arbetet bedrivs efter. modellen finns uttryckligt beskri-
ven i fråga om den militära underrättelseverksamheten i 2 § lag (2000:130) 
om försvarsunderrättelseverksamhet, men är en vedertagen modell för Säker-

510 agrell, 2009, s. 35–36.
511 Kategoriseringen har gjorts av agrell, 2009, s. 37. En delvis liknande uppdelning görs av 
Wirtz, 2010, s. 5.
512 Se vidare avsnitt 7.3.
513 Se vidare avsnitt 7.1.
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hetspolisens verksamhet,514 liksom för underrättelseverksamhet i stort.515 
Den har också kommit att få genomslag utanför den renodlade underrät-
telseverksamheten. Exempelvis ska polisens verksamhet bedrivas utifrån en 
under rättelsemodell.516

Första steget i underrättelsecykeln är planering och inriktning. i detta steg 
bestäms vilka områden, fenomen, säkerhetshot, etc. som är prioriterade 
mål för underrättelseverksamheten. inriktningen sker till stor del på grund-
val av underrättelseuppgifter och hotbilder som tagits fram genom tidigare 
underrättelseverksamhet. i detta led påverkas inriktningen även av politiska 
prioriteringar och beslut. inriktning kan här avses i stort, dvs. de allmänna 
uppgifter som underrättelseverksamheten ska ägna sig åt generellt, men kan 
även gälla i mer specifika underrättelseärenden, i fråga om planering av en 
särskild utredning eller undersökning.517 agrell har påpekat att underrättel-
secykeln är kontinuerlig och utan slutpunkt. verksamheten väntar därmed 

514 Säkerhetspolisen, 2011, s. 22, ”Underrättelsearbete bedrivs enligt den så kallade underrät-
telsecykeln, det vill säga genom inriktning, inhämtning, bearbetning, analys och delgivning 
av information.”
515 Se Loch, 2010, s. 12. agrell, 2009, s. 34–45.
516 SOU 2009:1, s. 49.
517 SOU 2009:1, s. 48, Loch, 2010, s. 12–13.
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inte på inkommande beställningar utan sker fortlöpande. inriktningar och 
beställningar har därför en begränsad inverkan på den löpande verksamheten 
– särskilt i förhållande till inhämtningen där ett uppehåll skapar luckor som 
är svåra eller omöjliga att fylla igen i efterhand.518 Som påpekats ovan upp-
fattar Säkerhetspolisen att de har en möjlighet att själva inrikta sig på sådana 
fenomen som de exempelvis anser vara hot mot det demokratiska statsskicket. 
Samtidigt sker sannolikt en viss generell inriktning genom regeringens regle-
ringsbrev.519

i nästa steg av underrättelsecykeln sker inhämtning av information, vil-
ket kan ske på olika sätt: genom öppna källor, dvs. sådant som publicerats i 
tidningar, på internet etc; nationell och internationell samverkan och utbyte 
av underrättelseinformation; information från tipsare och informatörer; spa-
ning, överskottsinformation från hemliga tvångsmedel, och på senare tid från 
preventiva tvångsmedel.520 De olika formerna av källor går internationellt 
under olika beteckningar så som osint (open source intelligence / öppna käl-
lor), sigint (signals intelligence / signalkällor), etc. En skiljelinje brukar särskilt 
dras mellan tekniska inhämtningsmetoder i stort; techint, och inhämtning 
genom mänskliga källor; humint.521 Den tekniska kommunikationsinhämt-
ningen kommer behandlas i detalj i kapitel 7. inhämtning genom öppna och 
mänskliga källor behandlas inte närmare i denna studie.

Efter att uppgifter hämtats in sker bearbetning av den information som 
vunnits. materialet struktureras, jämförs och värderas.522 inhämtade under-
rättelseuppgifter värderas i allmänhet utifrån en bedömning av källans tro-
värdighet och informationens trovärdighet enligt en skala. Härigenom ges en 
enskild underrättelseuppgift ett betyg; exempelvis a1 för en trovärdig uppgift 
från en trovärdig källa som stämmer överens med andra uppgifter, eller E5 
för en osannolik uppgift från en opålitlig källa och vars innehåll inte kunnat 
verifieras. Uppgifter från egen teknisk inhämtning, exempelvis hemlig avlyss-
ning får enligt denna skala utifrån sin karaktär generellt en hög gradering på 
skalan för källans trovärdighet, medan uppgifternas innehåll, den information 
som hämtats in, fortfarande måste bedömas utifrån om den exempelvis kan 
utgöra desinformation eller missförstånd.523

518 agrell, 2009, s. 39.
519 Se ovan avsnitt 3.2.2.
520 SOU 2009:1, s. 48.
521 Loch, 2010, s. 15–19.
522 SOU 2009:1, s. 48. Loch, 2010, s. 20.
523 agrell, 2009, s. 29–31.
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Nästa steg i cykeln är analys av underrättelsematerialet. analysen är vad 
som i slutändan förädlar det inhämtade materialet till underrättelser.524 Här 
arbetar analytiker med att tolka materialet, sätta in det i sitt sammanhang, 
utröna mönster och tendenser, samt dra slutsatser och göra förutsägelser ut -
ifrån inhämtat material i kombination med sådana uppgifter som tidigare 
funnits tillgängliga. Underrättelseanalys har av agrell beskrivits som en verk-
samhet som kretsar kring mysterier och hemligheter. mysterier är sådant man 
inte känner till och som man inte heller kan känna till oavsett hur mycket 
information man har. Hemligheter är sådant man inte känner till, men som 
går att få kunskap om. En stor del av underrättelseanalysen går ut på att på 
olika sätt försöka utröna vad som är vad.525

Sista ledet är att delge materialet för beslutsfattare och andra intressen-
ter. materialet kan här ligga till grund för att inleda förundersökning, vidta 
åtgärder för att förhindra att allvarliga brott begås, meddela potentiella mål 
om hotbilder och åtgärder de bör ta för att förbättra säkerheten, etc.526 mate-
rialet kan också i den mån det berör andra länder bli föremål för delgivning, 
utbyte eller köpslående med andra underrättelsetjänster.527 Det material som 
här delges kommer i sin tur ligga till grund för framtida inriktningsbeslut av 
underrättelseverksamheten och cykeln börjar således om.

Underrättelsecykeln som teoretisk modell har kritiserats för att inte stäm-
ma överens med hur underrättelseverksamhet faktiskt bedrivs. Exempelvis 
sker sällan någon mer konkret inriktning av verksamheten från politiskt 
håll, inhämtning och analys sker parallellt och kunskapsluckor fylls på allt 
eftersom, inte alltid utifrån medvetenhet om vilka dessa kunskapsluckor är. 
inhämtade uppgifter passerar inte alltid analytiker utan kan i vissa fall gå 
direkt till beslutsfattare. risken finns också att den politiska ledningen inte 
alltid är intresserad av underrättelser som talar emot uttalade policymål utan 
istället uppgifter som ger stöd för dessa mål.528

524 SOU 2009:1, s. 48. Loch, 2010, s. 20.
525 agrell, 2009, s. 29–31. En liknande aspekt av underrättelseverksamheten har formulerats 
av USa:s tidigare försvarsminister Donald rumsfeld som ”there are known knowns; there 
are things we know that we know. There are known unknowns; that is to say there are things 
that, we now know we don’t know. But there are also unknown unknowns – there are things 
we do not know we don’t know.”, se U.S. Department of Defence, 2002, i ett uttalande som, 
något oförtjänt kan tyckas, blev hånat av allmänheten trots att den på ett tämligen elegant sätt 
uttrycker vissa komplicerade frågeställningar.
526 SOU 2009:1, s. 48. Loch, 2010, s. 21.
527 Se vidare avsnitt 3.3.2.
528 Hulnick, 2006, s. 959–979.
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även om modellen har potentiella brister så illustrerar underrättelsecykeln 
hur underrättelseverksamheten är en pågående och cyklisk verksamhet, bero-
ende av att födas med nytt material, även om startpunkten och slutpunkten 
inte alltid är så lätt att identifiera. Som agrell pekar på påverkas den inte heller 
på ett avgörande sätt av inriktningsbeslut, utan drivs kontinuerligt utifrån den 
information som bearbetas inom verksamheten. inhämtning föder analys som 
ger uppslag till nya inhämtningsuppdrag och ett uppehåll i inhämtningen 
leder till en potentiell mörk fläck på analyskartan.529 Detta kan kontrasteras 
mot den påtagligt mer linjära verksamhet som en förundersökning utgör, 
med en förhållandevis tydlig början och slut och där information inhämtas 
utifrån en tydlig utgångspunkt, att utreda och lagföra ett givet brott. Under-
rättelseverksamheten är i jämförelse mer oförutsägbar. Dels då den kretsar 
kring mer abstrakta uppgifter och ändamål, men också då den inhämtade 
informationen kan komma att användas på ett mer oförutsägbart sätt; exem-
pelvis som underlag för beslut, som underlag för inledande av förundersök-
ning, som handelsvara, som en del av en riskbedömning, som underlag för 
personalkontroll eller för att fördjupa kartläggningen av en grupp eller indi-
vid. Det har i vissa sammanhang framhållits att underrättelseverksamheten 
inte på samma sätt aktualiserar rättssäkerhetsmekanismer som en process där 
individen betraktas som en motstående part, eftersom individen behandlas 
mer utifrån perspektivet av en medborgare i en kontinuerlig process.530 Sam-
tidigt innebär oförutsägbarheten i hur uppgifterna används och frånvaron av 
möjligheter för individen att bemöta uppgifterna vissa särskilda risker vilket 
istället understryker vikten av rättssäkerhetsmekanismer och integritetsskydd 
i underrättelseverksamheten.

3.2.3.2 Polisiär kontra militär underrättelseverksamhet
Uppdelningen mellan civil och militär underrättelseverksamhet har historiskt 
sett varit tämligen oproblematisk. På senare år har dock en breddning av 
säkerhetsbegreppet och inriktningen för försvarsunderrättelseverksamheten 
gjort att en viss överlappning existerar mellan de civila och militära under-
rättelseverksamheternas mandat och mål. Separationen har dock ansetts som 
viktig att i möjligaste mån upprätthålla.531 i viss mån är uppdelningen fort-
farande enkel i den mån den militära underrättelseverksamheten är inriktad 
mot kartläggning av främmande staters militära kapacitet och intentioner. 

529 agrell, 2009, s. 39.
530 Se avsnitt 7.2.2 nedan.
531 Prop. 2006/07:63, s. 41.
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Samtidigt har regeringen påpekat behovet för Sverige att ha förberedelse för 
så kallade tvärsektoriella hot, dvs. hot som riktar sig mot såväl militära som 
civila mål.532 Den utredning som efter 11 september attackerna utvärderade 
Sveriges beredskap mot terroristangrepp – 11 september utredningen – kon-
staterade år 2003 att även om det var otydligt och praxis kanske skiftade angå-
ende hur lagen ska tolkas så fanns inte vid den tidpunkten någon möjlighet 
för försvarsmakten att inom ramen för den egna underrättelseverksamheten 
inhämta, bearbeta och analysera underrättelser om internationell terrorism, 
även om det fanns möjlighet för att lämna biträde åt Säkerhetspolisen i dessa 
frågor.533 Kommissionen föreslog därför att försvarsunderrättelsemyndighe-
terna framöver skulle ges möjlighet att inhämta underrättelser utomlands 
av betydelse för skyddet mot terroristangrepp samt bearbeta och analysera 
sådan information, samt även andra underrättelser, om de behövs till stöd 
för svensk utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.534 Utredningen uttalade i 
samband med detta att den civila/militära distinktionen blev allt svårare att 
upprätthålla;

”Den avgränsning till militära hot som i enlighet härmed får anses följa av 
lagen om försvarsunderrättelseverksamhet är, med den hotbild som för när-
varande och under överskådlig tid framöver är aktuell, vansklig att upprätt-
hålla i praktiken. Den bygger, liksom en stor del av gällande regelverk i övrigt, 
på den traditionella distinktionen mellan främmande uniformsklädd militär 
personal, som inte får ställas till ansvar för sina gärningar i denna egenskap, 
och civilpersoner, vilkas lagöverträdelser skall bekämpas av rättsväsendet. 
Som utredningen har framhållit i det föregående måste vi emellertid ha en 
viss beredskap att, om nödvändigt även genom insatser från Försvarsmakten, 
möta även andra väpnade hot mot landet än sådana som härrör från främ-
mande stat.”535

Utredningen föreslog att försvarsunderrättelseverksamheten i fortsättningen 
skulle vara inriktad mot yttre väpnade hot mot landet oavsett om de är mili-
tära eller inte, dock med den inskränkningen att den militära underrättelse-
tjänsten endast fick vara inriktad mot utrikes förhållanden. Det konstaterades 
vidare att en viss överlappning ”uppkommer, eller snarare bibehålls” mellan 
den civila säkerhetstjänsten och Försvarsmaktens uppgifter på terrorbekämp-
ningens område. Enligt utredningen behövde denna överlappning inte vara 

532 SOU 2003:32 s. 239.
533 Ibid. s. 242.
534 Ibid. s. 242.
535 Ibid. s. 244.
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negativ ”under förutsättning att de båda organisationerna håller varandra 
fortlöpande informerade om sin verksamhet, så att vardera organisationen 
kan skapa en helhetsbild av de hot som från tid till annan kan föreligga”.536

Utredningens förslag kom att genomföras i propositionen En anpassad 
försvarsunderrättelseverksamhet där mandatet för försvarsunderrättelseverk-
samheten ändrades från ”yttre militära hot” till ”yttre hot”.537 Där berördes 
också möjligheterna till utbyte och samarbete mellan den militära underrät-
telsetjänsten och brottsbekämpande och brottsförebyggande myndigheter. 
En grundläggande skillnad som befästes var att försvarsunderrättelseverk-
samhet endast får avse yttre hot, men också att mandatet är begränsat till 
”utrikes förhållanden.”538 att utrikes förhållanden inte nödvändigtvis innebar 
att underrättelseverksamheten endast skulle ske utom landet påpekades av 
Säkerhetspolisen i sitt remissyttrande, regeringen medgav detta och anförde:

”att försvarsunderrättelseverksamheten bör förbli inriktad uteslutande 
på utländska förhållanden, dvs. verksamheter eller företeelser som har sin 
utgångspunkt i utlandet, hindrar dock inte att verksamheten kan avse även 
vissa företeelser inom landet. avgörande är följaktligen inte, som Säkerhets-
polisen helt riktigt påpekat, var den relevanta verksamheten bedrivs. Exempel 
på när utländska förhållanden måste anses sträcka sig innanför landets gränser 
är när en organisation med verksamhet som utgör ett hot mot landet har sitt 
ursprung i ett annat land men verkar genom representanter i Sverige eller 
genom att på annat sätt utnyttja resurser i Sverige. Det handlar då om att 
följa upp utländska förhållandens koppling till Sverige för att kunna bedöma 
hotbilden mot landet. i sådana situationer är det viktigt att framhålla att 
mandatet för de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet 
är begränsat till just underrättelse-verksamhet; alla åtgärder som syftar till att 
hantera de hot av kriminell karaktär som kan identifieras inom landet är för-
behållna de brottsbekämpande myndigheterna, vilket också är förhållnings-
sättet i många andra jämförbara länder.”539

avgränsningen mellan den civila och militära underrättelseverksamheten kan 
alltså inte göras så enkel som att den senare endast är geografiskt belägen 
utanför Sveriges gränser. Geografiskt kan förvisso den civila underrättelse-
verksamheten fortfarande sägas hålla sig inom landet på så vis att den inte 
lagligen utan särskilt tillstånd arbetar i främmande stater. Detta beror till viss 
del på att Säkerhetspolisen som polisorganisation enligt internationell praxis 

536 SOU 2003:32 s. 246, se vidare om informationsutbyte i avsnitt 3.3.2.
537 Prop. 2006/07:63.
538 1 § Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, Prop. 2006/07:63, s. 43.
539 Prop. 2006/07:63, s. 43.
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har särskilda krav på sig för att få göra detta.540 11 september-kommissionen 
lade ett förslag till en ny civil (i betydelsen icke-polisiär) organisation för 
säkerhetstjänsten, där konstaterades att även om en civil säkerhetstjänst i 
huvudsak endast skulle arbeta inom Sverige så är undantag ibland påkallade 
om exempelvis en person som är informant åt säkerhetstjänsten lämnar lan-
det.541 Det går också att konstatera att även om Säkerhetspolisen redan idag 
bedriver sin verksamhet i huvudsak på svenskt territorium så är den genom de 
hot den har att bevaka också inriktad mot faktorer i omvärlden. möjligheten 
att agera på andra länders territorium, eller bistå andra staters polisväsende 
kommer dock sannolikt att bli enklare även i den nuvarande organisationen 
när Prümreglerna har fått fullt genomslag i EU:s medlemsländer.542 Utbyte av 
underrättelsematerial med andra länder gör också att Säkerhetspolisen i viss 
utsträckning kan sägas ha en icke-territoriell avgränsning av såväl intressesfär 
och material. i fråga om säkerhetspolisens behov av signalspaning har också 
inriktningen mot fenomen i utlandet lyfts fram liksom de svårigheter som då 
uppstår med att få beslut om hemlig telefonavlyssning verkställda rörande 
personer som befinner sig i utlandet.543

Det finns sammantaget en överlappning mellan den civila och militära 
underrättelseverksamhetens intresseområden. En distinkt avgränsning är där-
för inom delar av underrättelseverksamheten svår om inte omöjlig att göra. 
Peter Gill har formulerat skillnaden mellan inrikes och utrikes underrättelse-
verksamhet som att målet för den förra är att upprätthålla lagen och skydda 
medborgarnas rättigheter, medan målet med den senare är att bryta mot andra 
länders lagar och inskränka på utlänningars rättigheter. Samtidigt, menar Gill, 
är de praktiska metoderna hos både inrikes och utrikes underrättelseverksam-
het i princip desamma.544

3.2.3.3 Förrättsligande av underrättelseverksamheten
Säkerhetspolisens verksamhet och särskilt dess underrättelseverksamhet har 
länge varit förhållandevis oreglerad. arbetet har i stor utsträckning skett i 
det fördolda och underrättelseverksamhetens inriktning och metoder har 
inte varit föremål för någon särskilt omfattande rättslig reglering.545 istället 

540 SOU 2003:32, s. 261.
541 SOU 2003:32, s. 261–262.
542 Se allmänt prop. 2010/11:129.
543 Se avsnitt 8.3.3 nedan.
544 Gill, 2009, 78–102, s. 79.
545 Detta har även gällt andra delar av Säkerhetspolisens verksamhet. När Dennis töllborg på 
80-talet undersökte den svenska personalkontrollen saknades i stor utsträckning förarbeten 
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har inriktning skett (och sker i viss mån fortfarande) genom hemliga regle-
ringsbrev.546 inhämtning av information och spaning har i underrättelseverk-
samheten skett genom oreglerade spaningsmetoder,547 och under perioder 
genom ett lagstridigt användande av tvångsmedel avsedda för förundersök-
ningssituationer.548 i många demokratiska stater har säkerhetstjänster agerat 
utifrån exekutiva order, men ofta i strid mot gällande rätt, där lösningen 
om metoderna kommit till allmänhetens kännedom varit att ledningsskiktet 
genom organisatorisk frikoppling och underhandskontakter kunnat förneka 
kännedom och ansvar i efterhand.549

Ökade krav på tydligt och förutsebart rättsligt stöd från bland annat Europa-
domstolen har inneburit att underrättelseverksamheten i ökad utsträckning 
tvingats underställas förutsebara regler med institutionella kontrollmekanis-
mer och processuella förhållningsregler.550 Samtidigt har också underrättelse-
verksamheten efter den 11 september 2001 fått allt mer medial och politisk 
uppmärksamhet. Följden är att kravet på en tydlig rättslig reglering av under-
rättelseverksamheten ökat. rättslig reglering och lagstiftningsförslag som inrik-
tat sig specifikt på Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet har också under 
senare tid vuxit fram. Säkerhetspolisens möjlighet att i fråga om särskilt all-
varliga brott använda tvångsmedel i preventivt syfte är ett exempel på detta.551 
Säkerhetspolisen är genom denna lagstiftning inte längre tvungen att skapa 
fiktiva förundersökningar enligt den praxis som tidigare konstaterats av säker-
hetstjänstkommissionen.552 Det främsta uttrycket för en tydligare rättslig reg-

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, 1986, s. 31.
546 Se förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen. myndighetens regle-
ringsbrev där Säkerhetspolisens närmare inriktning sker är sekretessbelagd.
547 rörande behovet av lagstöd för vissa spaningsmetoder, se allmänt Helmius, 2000, samt 
Cameron, i SOU 2010:103.
548 Se SOU 2002:87, s. 27 och 341, där Säkerhetstjänstkommissionen konstaterar att lång-
variga 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. Se 
vidare i avsnitt 6.5.1 nedan.
549 Gill, 2009, s. 85.
550 Se avsnitt 4.4.3 nedan.
551 Se lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, prop. 
2005/06:177. Se vidare avsnitt 7.1.
552 Se avsnitt 6.5.1 nedan.
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lering inom underrättelseområdet är den proposition om brottsbekämpande 
myndigheters tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation som kom 
2012 och som gav Säkerhetspolisen en separat reglering rörande just underrät-
telseverksamheten.553 även andra former av tidigare oreglerade spaningsformer 
som brottsprovokation, infiltration och vissa tekniska spaningsmetoder som 
används i underrättelseverksamhet har blivit föremål för lagstiftarens intres-
se.554 Signalspaning har tidigare varit oreglerad utifrån en föreställning om 
att ”etern är fri” men har på senare år kommit att lagregleras – dock främst i 
syfte att kunna bedrivas även mot trafik i tråd.555 På behandlingssidan har den 
nya polisdatalagen inneburit att Säkerhetspolisens möjligheter att behandla 
personuppgifter har tydliggjorts.556

även om denna ökande rättsliga reglering av underrättelseverksamheten 
i Sverige främst tycks drivas på utifrån yttre imperativ så som legalitetskrav 
i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, kan den ökade regle-
ringen samtidigt betraktas utifrån en allmän trend av förrättsligande i det 
svenska samhället som beskrivits av bland annat Brännström.557 Denna form 
av förrättsligande inom underrättelsesfären är dock inte unik för Sverige utan 
har också observerats i exempelvis Kanada, där en ökad rättslig reglering 
delvis drivits på av uppdagade skandaler och underrättelsetjänstens bruk av 
tvivel aktiga metoder.558 Den grundläggande utgångspunkten som motiverade 
denna regleringsvilja i Kanada var ställningstagandet att om staten uppfat-
tar att säkerhetshoten är så allvarliga att de motiverar särskilda åtgärder och 
metoder så måste staten också lagstifta om dessa metoder.559

även om en ökad reglering sker för att förbättra legaliteten i underrät-
telsetjänsternas verksamhet så innebär det inte per automatik att metoderna 
blir mindre invasiva, eller att verksamheten i praktiken omfattas av mer insyn 
och kontroll. Lagstiftningen kan förvisso innebära begränsningar av under-
rättelsemyndighetens metoder men existerar i stor utsträckning för att genom 
undantag från individens skyddade rättigheter skapa utrymme för verksam-

553 Prop. 2011/12:55, se närmare avsnitt 7.2 nedan.
554 SOU 2010:103.
555 Se avsnitt 7.3 nedan.
556 Polisdatalag (2010:361), trädde i kraft 2012.
557 Brännström, 2009, s. 153–163. Förrättsligande har i svensk kontext också beskrivits som 
ett resultat av den fragmentering av ett tidigare stabilt socialdemokratiskt politiskt styre som 
ägt rum sedan 1990-talet, se Holmström, 1994, s. 153–164.
558 Gill, 2009, s. 84, roach, 2009, se även Security intelligence review Committee, 2009/ 
2010.
559 Gill, 2009, s. 84.
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heten.560 En ökad rättslig reglering kan därigenom innebära en delvis mot-
sägelsefull process där legaliteten ökar samtidigt som underrättelsetjänstens 
mandat breddas på bekostnad av den personliga integriteten. En ökad rättslig 
reglering som innebär undantag från gällande rättssäkerhetsmekanismer inne-
bär också att informella rutiner eller policys som styrt verksamheten och dess 
metoder flyttar in i ett rättsligt ramverk där de kan komma i konflikt med 
existerande rättsliga principer.

3.3 Underrättelser bortom underrättelsemyndigheten
även om denna studie är avgränsad till att röra inhämtning av uppgifter i 
underrättelseverksamheten så kan vissa frågor om hur dessa uppgifter används 
utanför underrättelsemyndigheten vara nödvändiga att beröra för att visa på 
vikten av inhämtningsreglerna och de tillhörande avvägningarna, samt ge en 
bild av verksamhetens syften och kontext. Under detta avsnitt kommer därför 
två användningsområden som är principiellt intressanta att behandlas; under-
rättelser som bevis i brottmål, och internationellt utbyte av underrättelseupp-
gifter. Båda dessa användningsområden innebär att underrättelsemyndigheten 
på ett eller annat sätt tappar den kontroll över uppgifterna som kan upprätt-
hållas internt. användning av underrättelseuppgifter i brottmål innebär att 
andra krav ställs på uppgifterna i fråga om konkretion och trovärdighet än vad 
som nödvändigtvis är fallet inom underrättelseverksamheten. inom ramen för 
det internationella underrättelsesamarbetet förblir förvisso uppgifterna inom 
underrättelsekontexten, men kan kombineras med andra uppgifter, spridas 
vidare i efterföljande utbyten och leda till ökade risker för de individer som 
uppgifterna rör. Då dessa frågor framför allt bidrar med att sätta verksamheten 
i ett sammanhang ska denna redogörelse inte ses som fullständig, utan som en 
allmän översikt av dessa två aspekter på underrättelseverksamheten.

3.3.1 Underrättelser som bevis i brottmål
även om underrättelseverksamheten som berörts ovan inte nödvändigtvis har 
som huvudsakligt syfte att leda till åtal eller inledande av förundersökning, så 
har frågan om användande av underrättelseuppgifter i brottmål aktualiserats 
på senare tid, vilket har avspeglat sig i såväl utredningar som praxis. Under-
rättelser som bevis har särskilt kommit att hamna i rampljuset när det gäller 
terrorism, detta även internationellt.561

560 Ibid. s. 85.
561 Coster van voorhout, 2006, s. 121–123.
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Säkerhetspolisen har i fråga om kontraterrorismen lyft fram att regeringen 
inte accepterar terrordåd på svensk mark, vilket gör att Säkerhetspolisen kan 
tvingas ingripa i ett tidigt skede för att avstyra sådana hot, även när detta 
innebär att bevisläget inte är tillräckligt starkt för att ligga till grund för åtal.562 
Den preventiva ansatsen innebär utifrån detta perspektiv att den straffrättsliga 
hanteringen av dessa frågor delvis kan få stå tillbaka inom ramen för Säker-
hetspolisens verksamhet på området. Samtidigt har det straffrättsliga systemet 
kommit att närma sig den preventiva logiken. Fler brott kriminaliseras på ett 
tidigare stadium så som stämplings- och förberedelsestadiet, en trend som 
förflyttar fokus från att straffa den i domstol fastställda brottslingen till att 
förhindra brottens fullbordan genom att straffa handlingar som presumeras 
leda till ett sådant fullbordande.563

Kriminaliserandet av stämpling till terrorbrott år 2003564 bidrog till att 
incitamenten för att använda underrättelsematerial i brottmålsprocesser ökat, 
då Säkerhetspolisen på ett tidigare skede kan, eller tvingas till, att inleda för-
undersökning med potentiella åtal som följd. Detta ökar möjligheterna att 
lagföra dessa brott på ett tidigare stadium, men medför samtidigt att samman-
blandningen mellan brottsutredande verksamhet och underrättelseverksam-
het sannolikt ökar. En ökad kriminalisering av terroristrelaterad verksamhet 
så som spridande av propaganda, stämpling till terrorbrott, och i vissa länder 
även innehav av propaganda eller annan s.k. terror-parafernalia.565 kan inne-
bära vissa komplikationer för underrättelsemyndigheterna. Nätet av individer 
som potentiellt kan göra sig skyldig till mer perifera former av terroristbrott 
ökar, vilket kan leda till informationsöverslag för underrättelsemyndigheter-
na.566 Det kan också tvinga polisiära underrättelsemyndigheter så som den 
svenska att ingripa tidigare, vilket potentiellt kan äventyra en värdefull under-

562 Se Säkerhetspolisen, 2011, s. 44,
”Det finns en förväntan om att terrorattentat inte får ske. Så ser också regeringens upp-
drag till Säkerhetspolisen ut. Det är absolut vilket ibland leder till att vi måste avbryta 
attentatsplanering i ett tidigt skede. med hänsyn till eventuella allvarliga konsekvenser av 
ett terrorattentat måste vi ibland agera på vag information. vi måste gripa in tidigt. att 
inte ingripa kan riskera liv och hälsa. Det kan betyda att bevisläget inte leder till fällande 
domar – detta är ett dilemma.”

563 Se allmänt asp, 2013, s. 23–46.
564 4 § lag (2003:148) om straff för terroristbrott.
565 Under Storbritanniens terror act 2000, § 58, begår en person ett brott om:

”(a) he collects or makes a record of information of a kind likely to be useful to a person 
committing or preparing an act of terrorism, or (b) he possesses a document or record 
containing information of that kind.”. Straffvärdet för en sådan handling är upp till 10 
års fängelse.

566 Gill, 2009, s. 82.
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rättelseoperation, exponera källor och försvåra fortsatt kartläggning av intres-
santa grupperingar.

Genom att tidigarelägga tidpunkten för brott (exempelvis genom att krimi-
nalisera stämpling till terrorbrott) minskar också utrymmet innan förutsätt-
ningar finns för att inleda förundersökning eller ingripa. Det finns därigenom 
en viss motsättning mellan olika sidor av Säkerhetspolisens uppdrag i detta 
avseende då de källor eller de kanaler för inhämtning som finns tillgängliga 
i underrättelseverksamheten inte nödvändigtvis är sådana som underrättel-
semyndigheten vill se exponerade i en domstolsprocess i samband med ett 
eventuellt åtal. att på detta sätt öka kriminaliseringen av aktiviteter som är 
relaterade till ett tidigt förstadium av terrordåd kan därigenom i praktiken 
leda till att underrättelsemyndighetens informationsinsamlande uppgift blir 
lidande. En ökad användning av underrättelser i straffprocessen medför i 
sin tur också ökade utmaningar för domstolarna att på ett självständigt sätt 
bedöma tillförlitligheten i underrättelsematerial.

En illustration av svårigheterna att använda underrättelsematerial i straff-
processen är ett mål från Göteborgs tingsrätt i december 2010 rörande stämp-
ling till terroristbrott. Enligt åklagaren hade de två åtalade åtagit sig och i 
samråd med företrädare för al-Shabaab, en somalisk terroristorganisation,567 
beslutat att utföra terroristbrott. mer specifikt att begå mord, grov misshan-
del, grov skadegörelse eller allmänfarlig ödeläggelse i med avsikten att injaga 
allvarlig fruktan hos den somaliska befolkningen, otillbörligen tvinga mellan-
statliga organisationer att vidta eller avstå från att vidta en viss åtgärd samt 
allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, 
ekonomiska eller sociala strukturer i Somalia.568 i fallet utgjordes en stor del 
av bevisningen av telefonavlyssning där de åtalade enligt åklagaren talade 
med personer som enligt underrättelseuppgifter sades vara medlemmar av 

567 al-Shabaab beskrivs på kanadensiska departementet för allmän säkerhets officiella lista 
över terrorklassade organisationer, Public Safety Canada, 2013, på följande sätt:

”al Shabaab is an organized but shifting islamist group dedicated to establishing a Somali 
caliphate, waging war against the enemies of islam, and removing all foreign forces and 
Western influence from Somalia. it is currently the strongest, best organized, financed 
and armed military group in Somalia, controlling the largest stretch of territory in south-
ern Somalia. al Shabaab has carried out suicide bombings and attacks using land mines 
and remote-controlled roadside bombs, as well as targeted assassinations against Ethio-
pian and Somali security forces, other government officials, journalists, and civil society 
leaders. it has also carried out suicide bombings in Uganda in retaliation for the presence 
of Ugandan peacekeeping forces in Somalia. The group is believed to be closely linked 
with al Qaida and recently formally pledged allegiance to Usama bin Laden and his ter-
rorist network.”

568 Göteborgs tingsrätt, dom meddelad 8 december 2010, mål nr B 7277-10
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al-Shabaab. Uppgifterna om vilka samtalsparterna i avlyssningsbanden var 
hade i målet främst kommit från Säkerhetspolisens underrättelsekällor som 
inte redovisades, eller kallades till att vittna i rätten. även översättningar från 
arabiska, tolkning av kodord och begrepp som enligt Säkerhetspolisens tolk-
ning vanligtvis används av terrorgrupper var en del av vad domstolen hade 
att bedöma.

i tingsrättens dom ansluter sig majoriteten till Säkerhetspolisens tolk-
ning av de inspelade samtalen och fällde de åtalade för stämpling. att de 
åtalade inte begått de självmordsattentat som stämplingen enligt Säkerhets-
polisen syftade till var inte tillräckligt för att bedömas som ett återträdande 
i straffrättslig mening.569 En minoritet menade dock att avlyssningen inte i 
sig räckte för att visa på de åtalades roll, det kunde enligt minoriteten inte 
uteslutas att deras roll avsågs vara en annan än självmordsbombarens. Det 
var enligt minoriteten under alla förhållanden inte visat att någon av dem 
kommit dithän i sin personliga övertygelse eller i sin relation till al-Shabaab 
att de tillsammans med företrädare för den organisationen faktiskt bestämt 
att de ska utföra självmordsattentat eller inför dessa företrädare åtagit sig att 
göra detta. minoriteten gjorde även en annan bedömning av var gränsen går 
för stämpling och menade att lagstiftaren i förhållande till terrorbrottet inte 
avsett samma konstruktion som vid bl.a. stämpling till högförräderi där det 
räcker med att närma sig en främmande makt. Kravet måste därmed enligt 
minoriteten ställas högre än majoriteten gjort. Något direkt ifrågasättande 
av Säkerhetspolisens tolkning, eller en synlig värdering av Säkerhetspolisens 
uppgifter, gjordes dock inte heller av tingsrättens minoritet.570

Fallet kom att prövas i hovrätten som med ändring av tingsrättens dom fri-
ade de åtalade och i stort anslöt sig till minoritetens uppfattning i tingsrätten. 
Hovrätten konstaterar att det står klart att de åtalade hade såväl intresse som 
sympati för väpnad kamp mot personer och grupperingar som de uppfattade 
som motståndare till sina egna religiösa (eller religionspolitiska) uppfattning-
ar. Hovrätten pekade dock på att stora delar av åklagarens gärningsbeskriv-

569 Ibid.
”Den omständigheten att såväl NN som NN – av okänd anledning – inte i samband med 
att de varit i Somalia fullföljt sina planer utan återvänt till Sverige, innebär inte att risken 
för brottets fullbordan varit ringa; frågan om faran för fullbordan är mer än ringa ska 
bedömas vid tillfället för stämplingen och inte vid någon senare tidpunkt. vid tillfället 
när stämplingen skedde var faran uppenbar. att NN och NN återvände till Sverige inne-
bär inte heller att de föranlett att brottet inte kommer till stånd. Deras brottsplaner hade 
kommit så långt att det fanns en uppenbar risk att de skulle förverkligas och planerna 
hade då kommit så långt att de inte kan anses har tillbakaträtt ur straffrättslig synpunkt.”

570 Ibid.
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ning inte var styrkta av bevisningen. Bland annat rörde det sig om uppgifter 
om de personer som beskrivs vara ledande figurer i al-Shabaab som de åtalade 
talat med i telefon. att dessa personer inte kunnat höras då de vistas i Somalia 
var enligt hovrätten inte skäl att sänka beviskravet. Hovrätten har också tagit 
hänsyn till tänkbara alternativa händelseförlopp och förklaringar än de som 
åklagaren angivit. Det avgörande för utgången i målet var enligt hovrätten 
om det styrkts att de tilltalade före sina avresor i samråd med företrädare för 
al-Shabaab beslutade och åtog sig att utföra självmordsattentat. Domstolen 
konstaterar bland annat att det inte framkommit något som ens antyder att 
en person som anslutit sig till, eller är verksam för al-Shabaab per automatik 
åtagit sig utföra självmordsattentat. att en av de åtalade tycks intressera sig 
för martyrskap även för egen del menar domstolen inte är ett hållbart tecken 
på att denne tänkt utföra självmordsattentat, ”särskilt som den religiösa före-
ställningen om martyrer inte torde innefatta att de måste ha dött just genom 
att spränga sig själva i luften”. i vissa delar menar domstolen att en av de 
åtalades handlingar skulle kunna betecknas som brottsliga, men de innefat-
tas inte i åklagarens gärningsbeskrivning och även där lämnar den åberopade 
bevisningen ett betydande utrymme för alternativa händelseförlopp.571

Fallet illustrerar svårigheterna med att använda underrättelseuppgifter i 
brottmål. Utifrån underrättelseverksamhetens logik torde de åtalade männens 
kontakter med en av flera enskilda länder svartlistad terrororganisation göra 
dem till givna mål för underrättelseinhämtning.572 De samtal som avlyss-
nats torde också utifrån perspektivet hos en verksamhet som utgår från att 
förebygga framtida hot och dra kvalificerade gissningar vara klara signaler 
på att de åtalade utgjorde ett hot.573 Ur en underrättelsesynvinkel är de nu 

571 Hovrätten för västra Sverige, Dom i mål nr B 4645-10, meddelad den 2 mars 2011. Bland 
annat pekar hovrätten på att åklagarens gärningsbeskrivning inte inkluderar följande förlopp: 
att de tilltalade i samråd med företrädare för al-Shabaab har beslutat om eller åtagit sig själv-
mordsattentat efter det att de var för sig avreste till Somalia, att de tilltalade har åtagit sig något 
annat än självmordsattentat, t.ex. att döda människor på annat sätt, eller att de sinsemellan 
har beslutat – utan samråd med eller åtagande gentemot företrädare för al-Shabaab – att en av 
dem eller båda skall utföra självmordsattentat.
572 al Shabaab är upptagen på bl.a. Kanadas och Storbritanniens lista över terroristorganisa-
tioner där gruppen tros vara kopplad till al Qaeda. Gruppen finns dock inte med på den av 
FN konsoliderade listan över terroristorganisationer med koppling till al Qaeda.
573 Hovrätten konstaterar att ”När all bevisning i denna del ses sammantagen måste det dock 
anses uteslutet att den helhetsbild som framträder skulle vara oriktig i något väsenligt avse-
ende. Det material som har lagts fram talar därför starkt för att både NN och NN inte bara 
hade ett djupt allmänintresse för sin religion, utan även ett intresse för våldsamma sätt att 
bekämpa motståndare till den egna religiösa uppfattningen m.m.” se Hovrätten för västra 
Sverige, Dom i mål nr B 4645-10, meddelad den 2 mars 2011.
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friade männen därför sannolikt fortfarande att betrakta som intressanta för 
Säkerhets polisens verksamhet.

Svårigheterna uppstår när denna underrättelselogik ställs inför straffproces-
sens beviskrav. i denna kontext räcker det inte med vad som framstår som san-
nolikt, vad som kan uppskattas eller gissas, eller uppskattningar om hur något 
kan tolkas. Domstolsprocessens logik handlar inte om vad som sannolikt, 
eller gissningsvis har skett eller kan ske, utan vad som bortom rimligt tvivel 
har skett.574 Detta är en nivå av visshet som underrättelseverksamheten inte 
nödvändigtvis är konstruerad för, eller förmår nå upp till. Underrättelsecykeln 
som beskrivits ovan syftar till att bearbeta en stor mängd osäkra uppgifter för 
att kunna minska osäkerheten rörande okända händelseförlopp och framtida 
scenarios. Stora delar av dessa uppgifter är för osäkra för att godtas i domstol, 
och de uppgifter som är det kan mycket väl komma från källor som under-
rättelsemyndigheten inte under några omständigheter vill låta förekomma i 
protokoll eller handlingar som inte omfattas av sträng sekretess och en mycket 
begränsad skara läsare.

trots att det alltså finns svårigheter med att hantera underrättelser i straff-
processen finns tecken på att underrättelser kommer få ökad betydelse genom 
insynsutredningens betänkande om minskad insyn i förundersökningar. 
Uppgifter som hämtats in i bland annat underrättelseverksamheten, exem-
pelvis genom informatörer, ska enligt utredningens förslag i ökad utsträck-
ning omfattas av sekretess även gentemot den misstänkte.575 Detta gör att 
de vissa av de barriärer som tidigare av sekretesskäl funnits mellan underrät-
telseverksamheten och de brottsbekämpande delarna av polisens arbete kan 
börja lösas upp.

även om det inom terroristområdet finns goda skäl att fokusera på pre-
vention finns det både principiella och praktiska problem med att lösa detta 
genom att låta straffrätten anta en mer preventiv hållning. De praktiska pro-
blemen består som berörts ovan av att underrättelseverksamheten dels kan 
bli lidande av en tidigareläggning av ingripandeskyldigheten, dels inte når 
upp till de beviskrav som ställs i en straffprocess. De principiella problemen 
är flera. Den preventiva ansatsen riskerar att leda till att straffprocessen blir 
smittad av den framåtsyftande risklogik som återfinns i underrättelseverk-

574 Hovrätten i ovan nämnda mål konstaterade bland annat att ”[…] även om bevisningen i 
och för sig skulle vara förenlig med det förlopp som åklagaren har påstått. Det är med andra 
ord nödvändigt för bifall till åtalet att det är ställt utom rimligt tvivel att det är det av åkla-
garen påstådda förloppet som är det riktiga, på samma sätt som gäller generellt i brottmål.” 
Hovrätten för västra Sverige, Dom i mål nr B 4645-10, meddelad den 2 mars 2011.
575 Se allmänt SOU 2010:14.
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samheten. Genom de bevisproblem som uppstår i samband med handlingar 
på tidigt förstadium till fullbordade brott, särskilt i fråga om uppsåt, finns en 
risk att regleringen i förlängningen leder till en sänkning av beviskrav eller 
att rättssäkerhetsideal överges.576 En annan principiellt viktig fråga i sam-
manhanget är i vilken utsträckning det kan anses rättfärdigt att straffa en per-
son för något som denne ännu inte gjort, baserat på antaganden om dennes 
underliggande uppsåt, något som är svårt när antaganden om uppsåt inte kan 
baseras på särskilt konkreta faktiska handlingar.577 i förlängningen eroderas 
genom en preventionistisk utgångspunkt delvis tanken på individens auto-
nomi och ersätts av utgångspunkten att påbörjade handlingsförlopp kommer 
att leda till fullbordade brott – individen tillåts därmed inte möjligheten att 
frånträda från det presumtiva brottet utan betraktas utifrån en mer mekanisk 
eller deterministisk risklogik.578 Som asp påpekat utgår den preventionistiska 
trenden inom straffrätten från en bild av att normalläget i samhället är en 
avsaknad av brottslighet och att förekomsten av brott därmed innebär ett 
misslyckande.579 måttstocken för straffrätten blir därmed inte om den han-
terar faktiskt förekommande brott på ett rättvist och rimligt sätt, utan på om 
den förmår reducera brottsligheten, vilket ger straffrätten en instrumentell 
karaktär där ändamålen riskerar att helga medlen.580

3.3.2 Internationellt underrättelseutbyte
Den kanske mest insynsskyddade delen av underrättelseuppgifters använd-
ning är det internationella underrättelseutbytet. Det bilaterala underrättelse-
utbytet har varit en aktiv och levande del av svensk underrättelseverksamhet 
i många år.581 regeringen och Säkerhetspolisen har också varit väldigt tydliga 
med att denna del inte bör regleras i någon större detalj. Följden av detta är 

576 Se asp, 2013, s. 30–31, 36. Hovrättens ovan refererade ställningstagande är dock möjli-
gen ett uttryck för att så ännu inte har skett.
577 Ibid. s. 40–46.
578 Se Slobogin, 2003, s. 27–28. Denna determinism undviks om argumentet formuleras 
som att individen har en fri vilja, men utifrån en bedömning inte bedöms som sannolik att 
välja rätt, Slobodgin menar dock att detta endast tillskriver individen endast en falsk auto-
nomi.

”[…][a] prediction that a person will freely choose harm may avoid the automaton 
image, but continues to assert that the individual will ignore society’s clearly stated norms 
under all circumstances, and thus is intertially contradictory. it denies the possibility of 
autonomous choice while pretending the detained individual is autonomous.”

579 asp, 2013, s. 24–25.
580 Ibid. s. 31.
581 jfr SOU 2002:87, s. 643, jfr även prop. 2009/10:85, s. 202.
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att de regleringar som rör utbyte av uppgifter i underrättelseverksamheten är 
förhållandevis odetaljerade och ger en hög grad av självständighet till Säker-
hetspolisen. i propositionen till den nya polisdatalagen berördes exempel-
vis frågan om utbyte av personuppgifter med andra länders säkerhets- eller 
underrättelsetjänster på följande sätt.

”internationellt informations- och erfarenhetsutbyte utgör en viktig del av 
Säkerhetspolisens verksamhet. Den brottslighet som Säkerhetspolisen har till 
uppgift att förebygga och avslöja är nämligen i många fall gränsöverskridande 
till sin natur. terrorism bedrivs t.ex. ofta av terrornätverk med omfattande 
internationella förgreningar. Spioneri och andra brott mot rikets säkerhet har 
av naturliga skäl normalt utländska kopplingar. Eftersom utbyte av under-
rättelseinformation är en viktig förutsättning för Säkerhetspolisens arbete, 
bör uppgifter i samma utsträckning som nu kunna lämnas till en utländsk 
underrättelse- eller säkerhetstjänst, om det är förenligt med svenska intressen. 
Bestämmelsen om detta bör tas in i den nya lagen i stället för i förordning, 
eftersom det är fråga om frekvent uppgiftslämnande. Någon annan begräns-
ning än att utlämnandet ska vara förenligt med svenska intressen bör inte 
uppställas för dessa fall.”582

Samtidigt innebär ett internationellt underrättelseutbyte flera risker för såväl 
den enskilde som för underrättelseorganisationen. Genom att lämna över 
uppgifter till utländska myndigheter tappar Säkerhetspolisen den effektiva 
kontrollen över informationen som riskerar få en vidare spridning än avsett, 
användas för oönskade ändamål, utsätta enskilda som nämns i uppgifterna, 
liksom de som bidragit med informationen i fråga, för fara. möjligheten att 
dela med sig av underrättelser till andra länder påverkar därmed betydelsen 
av inhämtningsreglerna för den enskilde, liksom värdet av inhämtningen för 
staten.

3.3.2.1 internationaliseringen av arbetet för rikets säkerhet
Det är svårt för utomstående att bedöma om behovet och villigheten att ut -
byta underrättelseuppgifter har förändrats över tid. vissa allmänna tendenser 
skulle dock antyda att samarbete och utbyte av uppgifter mellan länder har 
blivit viktigare. En sådan tendens är att hotet inte i samma utsträckning geo-
grafiskt går att lokalisera till ett visst land. richard Dearlove, tidigare chef för 
brittiska säkerhetstjänsten mi6 har pekat på hur terrorism och förändringar 
i hur säkerhetspolitik bedrivs utifrån internationellt samarbete, kombinerat 

582 Prop. 2009/10:85, s. 202.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   169 2013-10-16   16.33



170

3 Säkerhet som mål och verksamhet

med en ökad oro hos medborgarna har fört med sig att begreppet nationell 
säkerhet, eller rikets säkerhet nu är komplexare än någonsin.583

”against this background there can be no question that our understanding 
of what constitutes national security is still undergoing significant mutation. 
The very phrase ”national security” seems inappropriate when the nation has 
evidently become dependent on coordinated international action to achieve 
its more important national security objectives. ”584

Den internationella ömsesidiga beroendeställning som Dearlove beskriver 
behöver inte bara ses som ett uttryck för ett förändrat säkerhetshot. Det kan 
också ses i termer av en övergång från en klassisk westfalisk statsidentitet som 
gällt sedan år 1648 till mer post-westfaliska statsbildningar där stater behåller 
sina respektive jurisdiktioner, samtidigt som de överlåter stora delar av sin 
bestämmanderätt till internationella institutioner. Det främsta exemplet på 
en sådan post-westfalisk statsbildning är EU, som starkt påverkat medlems-
staternas förståelse av säkerhet.585 Den westfaliska statens nyckelvärde var ter-
ritorialitet. Ett territorium som genom ett hårt skal av säkerhetsinstitutioner 
skulle skyddas från omvärlden. Denna territorialitet är enligt Kirchner och 
Sperling i stort sett irrelevant i den post-westfaliska statsbildningen. i denna 
nya porösa statsbildning, med sin inbyggda sammankoppling av ekonomier 
och institutioner, måste förståelsen av säkerhet förändras från att handla om 
militär-strategisk säkerhet till en form som fokuserar på de ekonomiska och 
politiska kraven på säkerhet. i en politisk, social och ekonomisk struktur 
där allt färre frågor kan ses som rent inrikes, riskerar också störningar i olika 
former att bli svårare att begränsa till en stat och riskerar istället att snabbt 
spridas till andra medlemsstater.586

Det går att diskutera om territorialiteten blivit riktigt så irrelevant som 
Kirchner och Sperling påstår, eller om territoriet helt enkelt vuxit, eller befin-
ner sig i en övergångsfas till en mer federal territoriell form. Oaktat det går 
det att konstatera att säkerhetshoten i stor utsträckning är mindre territoriellt 
avgränsade. Hotbilden består till inte obetydlig del av icke-statliga aktörer 
som hotar staten indirekt, snarare än direkt. icke-statliga aktörer riktar i större 
utsträckning in sig på den samhälleliga infrastrukturen, eller grunderna för 
det sociala kontraktet, snarare än staten direkt.587 Detta medför att dagens 

583 Dearlove, 2010, s. 34–39.
584 Ibid. s. 39.
585 Se Kirchner & Sperling, 2007, s. 2–4.
586 Se ibid. s. 2–4. jfr även Zedner, 2009, s. 51–61.
587 Kirchner & Sperling, 2007, s. 6.
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hot inte nödvändigtvis kommer från andra stater, eller riktar sig direkt mot 
staten som sådan. Hoten kommer istället från aktörer som inte är territo-
riellt bundna, fenomen som ekonomiska och miljömässiga hot och teknik 
som internet, som alla bidrar till att göra statsgränser allt porösare. Samtidigt 
är det fortfarande bara staten som har jurisdiktion och kapacitet att besvara 
dessa säkerhetshot. i den betydelsen har staten fortfarande en tydlig funktion, 
även om denna funktion i större utsträckning kommer att behöva utövas 
i sam arbete med andra stater.588 Denna utveckling går att spåra i svenska 
utredningar. i departementspromemorian om den svenska militära säkerhets-
tjänsten konstaterades detta i tydliga ordalag.

”Den nya sortens hot är i hög grad gränsöverskridande och kan bara förebyg-
gas och bekämpas genom internationellt samarbete. Det är över huvud taget 
svårt att föreställa sig ett allvarligt hot eller dåd mot en enskild stat som inte 
drabbar också andra stater genom den ökade ekonomiska, tekniska och poli-
tiska integrationen.”589

Liknande slutsatser drogs av polisorganisationskommittén 2012 som konsta-
terade att nationsgränsernas betydelse minskar och värdet av dem i arbetet 
med att skydda nationella intressen blir också allt mindre.590 Den begrepps-
mässigt något motsägelsefulla internationaliseringen av arbetet för nationell 
säkerhet understryker den betydelse som bilateralt och internationellt utbyte 
av underrättelseuppgifter har inom Säkerhetspolisen.

3.3.2.2 Underrättelseutbytets logik
internationellt samarbete utgör som nämnts ovan en viktig del av under-
rättelseverksamheten. Det möjliggör för Säkerhetspolisen att byta uppgifter 
med samarbetspartners i form av andra länders underrättelsemyndigheter 
och därigenom tillgodogöra sig information som myndigheten annars inte 
skulle kunnat få tillgång till. Statens intresse av detta utbyte har många sidor. 
Det kan ge tillgång till underrättelsematerial till en lägre kostnad än vad det 
skulle kosta att bygga ut kapaciteten för att få tillgång till samma material på 
egen hand. Ett sådant samarbete möjliggör också för stater att få sina egna 
underrättelser bekräftade av material från andra stater och därigenom kvali-
tetssäkra sitt eget material.591 Det kan också vara ett sätt för stater att utnyttja 

588 Kirchner & Sperling, 2007, s. 7–8. jfr dock Gill, 2009, 78–102, s. 83, som menar att 
statens roll som leverantör av säkerhet minskar genom privatisering.
589 Ds 2005:30, s. 47.
590 SOU 2012:77, s. 105.
591 Fägersten, 2010, s. 84.
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styrkor inom vissa inhämtningsmetoder för att få material från andra typer av 
källor.592 Utbytet av uppgifter motiveras dock inte alltid av operativa under-
rättelseaspekter, utan kan även fungera som en metod för att uppnå politiska 
policy-vinster. Exempelvis att stärka militära och politiska allianser, vinna 
inflytande och legitimitet, förmå ett land att vidta diplomatiska åtgärder, eller 
politiska eller ekonomiska förmåner från det land med vilket utbytet sker.593 
Operativa underrättelseintressen kan därför under vissa omständigheter få 
ge vika för politiska policyintressen. intresset av visst underrättelsematerial 
kan motsatsvis även göra att kompromisser görs med politiska principer och 
utrikespolitisk policy.594

Som motbild till dessa intressen som motiverar underrättelseutbyte har 
Fägersten identifierat vissa faktorer som begränsar viljan att utbyta uppgifter. 
Utbyte av uppgifter innebär en minskad autonomi och självständighet i för-
hållande till kontrollen av det underrättelsematerial som relaterar till statens 
strategiska intressen. Ett utbyte är också av naturen ett givande och tagan-
de, vilket innebär att staten genom ett samarbete kan binda upp sig till att 
med olika metoder samla på sig information som är av mindre värde för den 
egna verksamheten och därigenom späda ut den egna kapaciteten. En andra 
begränsande faktor är sårbarhet. Ett utbyte kan dels vara politiskt känsligt om 
det innebär att arbetsuppgifter läggs ut på tredje part på ett sätt som inte är 
acceptabelt i hemlandet. informationsutbyte kan också leda till att informa-
tion som delats med land 1, som sedemera meddelat detta till land 2, som i 
sin tur delar med sig av dessa uppgifter åter till ursprungslandet och på så vis 
felaktigt bekräftar och ökar trovärdigheten av de uppgifter man redan hade. 
Ett material som delats med ett land kan också överföras till ett tredje land där 
det används på ett sätt som inte är i ursprungslandets intressen. att i allt för 
stor utsträckning vara beroende av ett annat lands information kan också leda 

592 Ett exempel på detta har av Sims sagts vara USa som gärna utnyttjar sina överlägsna 
tekniska underrättelsekanaler så som satelliter och avlyssningsnätverk som handelsvara för 
att få uppgifter från mänskliga inhämtningskanaler där USa har sämre kapacitet, se Sims, 
2006, s. 209.
593 Fägersten, 2010, s. 85
594 Ett tydligt exempel som lyfts fram av Sims är när USa underlät att åtala nazistiska 
krigsförbrytare i adolf Hitlers generalstab i utbyte mot deras samarbete kring underrättelse-
inhämtning mot Sovjetunionen, se Sims, 2006, s. 206. modernare exempel är vad Sims 
benämner ”Adversarial Liaisons” där underrättelsemyndigheter utbyter uppgifter med länder 
vars politiska mål inte på något sätt sammanfaller med det egna landets. Exempelvis utbyte 
med diktaturer där regimer ger information om terrorister de härbärgerar i utbyte mot infor-
mation om diktaturens politiska motståndare.
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till informationsbrist om detta lands ledning byts ut. Det kan också innebära 
strategiska förluster genom att samarbetsländer får kännedom om styrkor och 
svagheter hos underrättelsetjänsterna.595 Utbytet av information är mycket 
känsligt för offentliggörande, varför starka insynsregler eller risken att infor-
mation offentliggörs i exempelvis domstolsprocesser är sådana faktorer som 
kan begränsa samarbetsländers villighet att dela med sig av material. 596

3.3.2.3 rättsliga förutsättningar för internationellt utbyte av uppgifter
i det följande kommer vissa aspekter av de rättsliga förutsättningarna för 
internationellt utbyte av uppgifter att beröras. Denna redogörelse är dock i 
första hand sammanfattande för att visa på generella egenskaper hos den rätts-
liga regleringen. redogörelsen utgår från en mer fullständig genomgång av 
de rättsliga förutsättningarna som gjorts av Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden i samband med en tillsyn av det internationella utbytet år 2011.597

Den rättsliga grunden för Säkerhetspolisens internationella samarbete 
återfinns i 15 § Förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhets-
polisen, enligt vilken myndigheten ”skall samarbeta med andra länder i den 
utsträckning som behövs för Säkerhetspolisens verksamhet och som regering-
en närmare bestämmer”. Det är värt att notera att förutsättningarna för Säker-
hetspolisens internationella samarbete inte är reglerat i lag och de konkreta 
förutsättningarna och ändamålen bakom sådant samarbete således bestäms 
alltså endast av regeringen. i praktiken innebär dock ett utbyte av uppgifter 
med främmande makt att en mängd bestämmelser rörande såväl sekretess som 
behandling av personuppgifter aktualiseras. Dessa bestämmelser medför vissa 
begränsningar av de förutsättningar som kan motivera ett uppgiftsutbyte.

Det främsta regelkomplex som påverkar möjligheterna till utbyte av upp-
gifter är olika typer av sekretessregler. Dessa sekretessregler har varierande 
skyddsintressen som aktualiserar delvis skilda aspekter att ta hänsyn till i sam-
band med en prövning av möjligheterna att lämna ut uppgifter. De tre huvud-
sakliga kategorierna av skyddsintressen som blir aktuella är 1) det allmännas 
brottsförebyggande och brottsbeivrande verksamhet, 2) enskildas personliga 

595 Fägersten, 2010, s. 86–87.
596 amerikanska underrättelsemyndigheter har enligt medieuppgifter varit ovilliga att dela 
med sig av mer detaljerat underrättelsematerial med Storbritannien efter att sådant material 
blivit offentligt i domstolsförhandlingar, se Winnett, 2012. Detta har i sin tur fått den brit-
tiska lagstiftaren att överväga särskilda processer för liknande fall.
597 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2011.
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och ekonomiska förhållanden i brottsbekämpande verksamhet och 3) skyddet 
för utlänningar från att utsättas för övergrepp eller annat allvarligt men. Be -
roende på vilket skyddsintresse som aktualiseras så råder olika förutsättningar 
för utbyte av uppgifter. i vissa fall kan flera skyddsintressen aktualiseras, i 
dessa fall ska enligt 7 kap. 3 § OSL som huvudregel den bestämmelse använ-
das som ger bäst sekretesskydd.

regler om sekretess i syfte att skydda det allmännas brottsförebyggande 
och brottsbeivrande verksamhet återfinns i 18 kap. 1–3 §§ OSL. Den regel 
som framför allt blir tillämplig för Säkerhetspolisens del är 18 kap. 2 § 1 st. 
OSL som hänvisar till 5 kap. 1 § 1 polisdatalagen som i sin tur innehåller en 
uppräkning av de ändamål för vilka Säkerhetspolisen får behandla person-
uppgifter i sin underrättelseverksamhet. Sekretessen gäller uppgift som hän-
för sig till Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga eller avslöja brott 
mot rikets säkerhet eller förebygga terroristbrott, samt finansiering av särskilt 
allvarlig brottslighet i vissa fall och tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott 
med rasistiska eller främlingsfientliga motiv. Enligt denna bestämmelse råder 
omvänt skaderekvisit vilket innebär att sekretessen gäller om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med planerade eller beslutade 
eller förutsedda åtgärder motverkas eller den att den framtida verksamheten  
skadas. Denna sekretessbestämmelse kan således bli tillämplig i det fall ett 
utlämnande kan avslöja framtida åtgärder eller avslöja Säkerhetspolisens 
informationskanaler och källor.598

Den information om enskilda som Säkerhetspolisen hämtar in och behand-
lar i sin verksamhet är ofta av mycket känslig karaktär. För att skydda indivi-
der och deras närstående som är föremål för Säkerhetspolisens intresse finns 
i 35 kap. 1 § OSL även ett skydd för uppgifter om enskildas personliga och 
ekonomiska förhållanden i brottsbekämpande verksamhet. Bestämmelsen 
omfattar uppgifter i Säkerhetspolisens verksamhet för att förebygga, uppdaga, 
utreda eller beivra brott. även för dessa uppgifter råder ett omvänt skaderekvi-
sit, varför uppgifter endast får lämnas ut om det står klart att sådant utläm-
nande inte orsakar skada eller men för den enskilde eller någon närståen de 
till denne.599

till skillnad från de ovanstående bestämmelserna som i stor utsträckning 
är specifikt inriktade på Säkerhetspolisens verksamhet finns även en generell 
regel i 21 kap. 5 § OSL som ska tillämpas på uppgifter om utlänningar oavsett 

598 jfr rÅ 2010 ref. 59.
599 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2011, s. 3.
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i vilken verksamhet de förekommer. Sekretessen gäller uppgifter om utlän-
ning om det kan antas leda till att denne utsätts för övergrepp eller annat all-
varligt men om uppgifterna lämnas ut. Här råder till skillnad från de omvända 
skaderekvisiten ovan ett s.k. rakt skaderekvisit där uppgiften alltså kan lämnas 
ut så länge inte något gör att man kan anta att utlämnande leder till men för 
den enskilde. Denna risk för men ska dessutom vara föranledd av förhållandet 
mellan utlänningen och utländsk stat, myndighet eller organisation av utlän-
ningar. Det kan exempelvis röra uppgifter i samband med ansökan om uppe-
hållstillstånd som kan medföra fara för att utlänningen eller dennes anhöriga i 
hemlandet utsätts för repressalier. i Säkerhetspolisens verksamhet torde denna 
sekretessbestämmelse exempelvis kunna gälla uppgifter om utlänningar som 
bedriver oppositionell verksamhet mot hemlandet med bas i Sverige, eller 
uppgifter rörande misstankar om att en utlänning kan vara inblandad i ter-
rorism men som i hemlandet skulle kunna riskera tortyr om sådana uppgifter 
lämnades till staten i fråga. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har i 
sin tillsynsrapport rörande utbytet av uppgifter i underrättelseverksamheten 
särskilt betonat att även uppgifter som i Sverige kan framstå som tämligen 
harmlösa kan vara mycket känsliga för en utlänning och i ett senare skede 
påverka möjligheterna för denne att återvända till hemlandet.600

Huvudsakligen gäller enligt 8 kap. 3 § OSL de sekretessbestämmelser som 
nämnts ovan även mot utländska myndigheter och mellanfolkliga organisa-
tioner.601 Undantag finns dock i samma bestämmelse. Dels om utlämnande 
sker med stöd i särskild föreskrift (sådan föreskrift behöver inte ha karaktären 
av en uppgiftsskyldighet, endast att en uppgift får lämnas),602 dels om uppgif-
ten skulle få lämnas till en svensk myndighet i motsvarande fall och det står 
klart att det är förenligt med svenska intressen att uppggiften lämnas ut till 
den utländska myndigheten eller mellanfolkliga organisationen.

Det andra av ovanstående undantag blir således beroende av vilka förut-
sättningar som gäller för utlämnande till annan svensk myndighet. Detta får 
enligt 10 kap. 2 § OSL ske om det är nödvändigt för att den utlämnande 
myndigheten ska kunna utföra sin verksamhet, en bestämmelse som san-
nolikt får anses ska tolkas restriktivt. Utlämnande får inte ske om det är den 
mottagande myndigheten som anser det nödvändigt, inte heller om det inte 
är strikt nödvändigt men där ett utlämnande exempelvis skulle öka effektivi-

600 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2011, s. 13
601 Detta framgår av 8 kap. 3 § OSL, se även prop. 2008/09:150, s. 321.
602 Prop. 1981/82:186 om ändring i Sekretesslagen (1980:100), m.m., s. 61.
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teten för den utlämnande myndigheten.603 Det har framhållits att utländska 
myndigheter inte får tvinga fram ett utlämnande.604

att ett utlämnande ska vara förenligt med svenska intressen är förhållandevis 
centralt för frågan om utlämnande får ske. Det är dock inte särskilt väl utrett 
vad det innebär i förarbetena annat än att det bland annat kan bero på Sveriges 
intresse av samarbete med organet eller landet i fråga.605 Det står dock klart att 
även om ett utlämnande vore i Sveriges intresse så lättar inte detta kravet på att 
utlämnande bara får ske om en annan svensk myndighet skulle fått uppgifterna 
under samma omständigheter. Prövningen bör också ske av myndigheten som 
sådan och inte av enskild befattningshavare, och vid behov i samråd med Utri-
kesdepartementet.606 En relevant faktor torde också vara frågan om bevarad 
sekretess hos myndigheten i den mottagande staten.607

regeringen har framfört att inom vissa myndighetsområden, som poli-
sens brottsbekämpande verksamhet, så är det i ganska stor utsträckning nöd-
vändigt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter med stöd av undantaget.608 
Det ska dock fortfarande betraktas som en undantagsbestämmelse.609 Som 
noterats av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden tillämpas inte bestäm-

603 Se Prop. 1979/80:2 del a, s. 465 där lagrådet anförde
”med anledning av de exempel som ges i remissprotokollet på tillämpningen av paragra-
fen vill lagrådet understryka att en restriktiv tillämpning bör iakttas. Endast i de fall, då 
det för fullgörandet av ett visst åliggande som en myndighet har är en nödvändig förut-
sättning att en sekretessbelagd uppgift lämnas ut, får sekretessen efterges. Blott och bart 
en bedömning att effektiviteten i myndighetens handlande nedsätts genom en föreskriven 
sekretess får inte leda till att sekretessen åsidosätts.”

604 jK:s beslut 2007-08-24, dnr 6229-06-21, s. 7.
”Det måste i själva verket bedömas som uteslutet att representanter för en främmande stat 
i praktiken skulle kunna framtvinga att de får hemliga uppgifter utlämnade till sig. Detta 
framgår tydligt om man antar att det handlar om uppgifter vars utlämnande skulle sätta 
personens liv i fara. Ett sådant undantag från sekretessen skulle uppenbarligen kunna få 
helt orimliga konsekvenser.”

605 Prop. 1981/82:186, s. 59. i lagrådets yttrande till den aktuella propositionen riktades kri-
tik mot att motiven inte var särskilt utförliga i fråga om bestämmelserna rörande utlämnande. 
Lagrådet ville understryka att det inte fanns någon skyldighet för svensk myndighet att lämna 
ut uppgifter till utländska myndigheter utan särskild föreskrift. Lagrådet menade också att 
lagtexten borde ha uttryckt att det skulle ”stå klart att utlämnande är i enlighet med svenska 
intressen”, dvs. att några tvivel inte får föreligga rörande om utlämnandet är i Sveriges intresse, 
se Lagrådets yttrande över prop. 1981/82:186, bet. 1982/83:KU12, s. 36
606 Prop. 1981/82:186, s. 59
607 Lagrådets yttrande över prop. 1981/82:186, bet. 1982/83:KU12, s. 36
608 Prop. 2009/10:85 s. 199.
609 Prop. 2009/10:85 s. 199, jK:s beslut 2007-08-24, dnr 6229-06-21, s. 7, Prop. 1979/80:2 
del a, s. 465, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2011, s. 6.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   176 2013-10-16   16.33



177

3 Säkerhet som mål och verksamhet

melsen i särskilt stor utsträckning av Säkerhetspolisen inom ramen för det 
internationella underrättelsesamarbetet då andra bestämmelser medger större 
flexibilitet i utlämnandet.610

Dessa mer tillåtande regler återfinns den nya polisdatalag som trädde ikraft 
1 mars 2012. Lagen innebar för Säkerhetspolisens räkning att vissa frågor 
som tidigare reglerades i förordning kom att regleras i lag. Detta gällde även 
förutsättningarna för uppgiftslämnande till utländska brottsbekämpande 
myndigheter och organisationer. Förändringarna motiverades med att de var 
fråga om ett frekvent uppgiftslämnande vars förutsättningar tydligare borde 
regleras i lag.611

Polisdatalagens 2 kap. 15 § innebär att uppgifter får lämnas ut om det är 
förenligt med svenska intressen till antingen 1) interpol eller Europol, eller till 
en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat ansluten till interpol, om 
det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, för-
hindra, upptäcka utreda eller beivra brott, eller 2) utländsk underrättelse- eller 
säkerhetstjänst. Enligt vad Säkerhetspolisen uppgett för Säkerhets- och integri-
tetsskyddsnämnden sker utlämnande i huvudsak till utländska säkerhets- och 
underrättelsetjänster.612 Centralt blir därför, liksom i OSL, att utlämnande är 
i Sveriges intresse. Någon närmare ledning till hur detta begrepp ska tolkas ges 
dock inte, men då begreppet förekommer även i OSL menar Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden att tidigare förarbetsuttalanden fortfarande torde 
vara giltiga. med andra ord borde bedömningen utöver rent intressebaserade 
överväganden även inkludera hänsyn till vilket intresse sekretessen är tänkt 
att skydda och hur stora utsikterna är till bevarad sekretess i den stat som den 
utländska myndigheten tillhör.613 Nämnden påpekade i sin tillsynsrapport att 
det hade varit önskvärt att det av lagtexten uttryckligen framgick att hänsyn ska 
tas även till den enskildes sekretessintressen vid ett utlämnande genom polis-
datalagen till en utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst. En sådan intres-
seavvägning mellan intresset för sekretess och behovet av utlämnande ska alltså 
ske, men enligt nämnden skulle detta tydligare kunnat anges i lagtexten.614 
Nämndens kontroll av den faktiska tillämpningen av rekvisitet ”förenligt med 
svenska intressen” har visat att begreppet är vagt och att ”Säkerhetspolisen har 

610 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2011, s. 4
611 Prop. 2009/10:85, s. 200–202, Se även Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2011, 
s. 6.
612 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2011, s. 7
613 Ibid.
614 Ibid. s. 14

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   177 2013-10-16   16.33



178

3 Säkerhet som mål och verksamhet

förhållande vida ramar att avgöra vilka uppgifter som kan lämnas ut. Det bör 
framhållas att nämnden inte funnit något som tyder på att Säkerhetspolisen 
gett rekvisitet en allt för vidsträckt betydelse”.615

även om polisdatalagen ska ersätta personuppgiftslagen vid personupp-
giftsbehandling i polisens brottsbekämpande verksamhet så är vissa i 2 kap. 
2 § polisdatalagen utpekade bestämmelser fortfarande tillämpliga. i detta 
sammanhang blir särskilt reglerna i 33–35 §§ PuL om överföring av upp-
gifter till tredje land av intresse. Huvudregeln i 33 § PuL är att överföring 
av uppgifter till tredje land, dvs. en stat som inte ingår i EU eller är ansluten 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, är förbjudet såvida inte det 
mottagande landet har en adekvat skyddsnivå för uppgifterna. Bedömningen 
om så är fallet ska enligt lagen bedömas med hänsyn till samtliga omstän-
digheter som har samband med överföringen. Särskild vikt skall läggas vid 
uppgifternas art, ändamålet med behandlingen, hur länge behandlingen skall 
pågå, ursprungslandet, det slutliga bestämmelselandet och de regler som finns 
för behandlingen i det tredje landet.616 vissa undantag finns dock som blir 
relevanta för Säkerhetspolisen. Enligt 34 § PuL kan uppgifter föras över för 
användning enbart i en stat som anslutit sig till Europarådets konventioner 
om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter.617 
Ytterligare möjligheter till undantag från huvudregeln finns i 35 § PuL som 
ger regeringen eller en myndighet som regeringen utser möjlighet att göra 
undantag från 33 § om överföringen regleras av ett avtal som ger tillräckliga 
garantier till skydd för de registrerades rättigheter, om det behövs med hän-
syn till ett viktigt allmänt intresse eller om det finns tillräckliga garantier till 
skydd för de registrerades rättigheter. Säkerhets- och integritetsskyddsnämn-
den har dock understrukit skyldigheten i polisdatalagen att göra en indivi-
duell bedömning av skyddsnivån i ett mottagande land som inte omfattas av 
undantagen i 34–35 §§ PuL.618

till sist finns en begränsande regel i 9 § PuL i form av den s.k. finalitets-
principen. Denna princip innebär att uppgifter som samlats in för vissa sär-

615 Ibid. s. 13
616 Här kan nämnas att USa exempelvis inte generellt anses ha en sådan adekvat skydds-
nivå, men då frågan kan bedömas utifrån omständigheter i det enskilda fallet, se prop. 
1999/2000:11 s. 15, så kan det eventuellt bedömas att amerikanska säkerhets- och underrät-
telsetjänster har en sådan skyddsnivå för de uppgifter som utbyts i underrättelseverksamheten.
617 Uppgifter får föras över till ett sådant land även om uppgifterna utöver detta land även 
kommer användas av ett land eller länder som inte är att betrakta som tredjeland, se Säker-
hets- och integritetsskyddsnämnden, 2011, s. 11.
618 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2011, s. 11.
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skilda, uttryckta och berättigade ändamål inte får behandlas på ett sätt som är 
oförenligt med dessa ändamål. Normalt sett sker utlämning till andra säker-
hets- och underrättelsetjänster i syfte att uppgifterna ska användas för att före-
bygga, förhindra eller bekämpa brott, ett ändamål som alltså inte är oförenligt 
med det ändamål för vilket uppgifterna hämtades in. En bedömning måste 
dock alltid ske i det enskilda fallet för att säkerställa att ändamålen inte är 
oförenliga. vid denna bedömning finns ett visst spelrum, i det att ändamålen 
inte behöver överensstämma till fullo, så länge de kan anses förenliga.619

Utöver dessa villkor som gäller enligt lag förekommer i stor utsträckning i 
det internationella underrättelsesamarbetet att uppgifter förses med särskilda 
användningsbegränsande villkor. Sådana villkor syftar inte i första hand till 
att skydda den enskilde, utan är avsedda att ge en viss kontroll över att upp-
gifter inte hamnar i sammanhang som inte är acceptabla för Säkerhetspolisen, 
exempelvis att de offentliggörs i en rättsprocess eller överförs till en förunder-
sökning eller ett tredje land. informationen kan därigenom begränsas till att 
bara få användas på ett visst sätt eller för ett visst ändamål. Effekten av dessa 
villkor kan dock vara att informationsspridningen begränsas vilket kan vara 
till fördel för de individer som förekommer i uppgifterna som blir föremål för 
utbyte. Samtidigt innebär villkoren att informationsutbytet underlättas, vilket 
innebär att information om den enskilde kan bli föremål för en spridning 
som den inte skulle haft om inte villkoren hade ställts upp. Beroende på hur 
villkoren används och gentemot vilka mottagare kan således effekten för den 
enskilde individens uppgifter variera. Säkerhets- och integritetsskyddsnämn-
den har dock konstaterat att Säkerhetspolisen i stor utsträckning använder 
sig av användningsbegränsande villkor och anser att detta är positivt då de 
hänsyn som sekretessreglerna syftar till att tillvarata då i viss mån kan bibehål-
las även när informationen lämnats ut. villkor av denna typ är dock främst 
möjliga att använda i frivilligt bilateralt underrättelsesamarbete. vid utbyte 
som är reglerat i särskilda författningar som innebär en skyldighet att dela 
med sig av information är möjligheterna till dylika villkor mer begränsade.620

619 Se Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2011, s. 11–12
620 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2011, s. 12. En aspekt som inte berörts när-
mare av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är vad som händer om de användnings-
begränsande villkoren i uppgifter Säkerhetspolisen får från tredje land kommer i konflikt med 
Säkerhetspolisens rapporterings- och ingripandeskyldighet. Om uppgifter från en utländsk 
myndighet ger vid handen att förundersökning bör inledas rörande visst brott är det tveksamt 
om Säkerhetspolisen kan låta bli att uppfylla lagstadgade skyldigheter baserat på ett avtal med 
en främmande makts underrättelsemyndighet om att uppgifterna inte får förekomma i en 
rättsprocess.
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3.3.2.4  Underrättelseutbytets betydelse för avvägningar rörande 
inhämtning

Som framgått av ovanstående redogörelse för regelverket rörande internatio-
nellt utbyte av underrättelser, så är utbytet förhållandevis löst reglerat och 
förenat med en hög grad av autonomi från regeringens och Säkerhetspolisens 
sida. även om regler finns till skydd för individen är det huvudsakliga kravet 
för att utlämnande av uppgifter till en främmande underrättelseorganisation 
att det är i Sveriges intresse, ett begrepp som får betraktas som tämligen vagt. 
Den förhållandevis stora frihet myndigheten har att utbyta information kan 
utifrån de drivkrafter som presenterats i avsnitt 3.3.2.2 ovan innebära en 
risk för att uppgifter som hämtats in utifrån vissa vid inhämtningstillfället 
förekommande omständigheter, sprids vidare, trots att de inte visade sig ha 
betydelse för Säkerhetspolisens egen underrättelseverksamhet. En bredare och 
mer förutsättningslös inhämtning innebär en större mängd uppgifter som 
inte nödvändigtvis är av direkt intresse för Säkerhetspolisen, men som istället 
kan utnyttjas som handelsvara.
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Så som berörts tidigare i denna avhandling är begreppet personlig integritet 
och det rättsliga skyddet för privatlivet centralt för den proportionalitetsbe-
dömning som sker vid tillskapandet av lagstiftning som på ett eller annat sätt 
innebär en övervakning av enskilda individers förehavanden. anledningen är 
att den personliga sfär och förtroliga kommunikation den personliga integri-
teten är tänkt att tillförsäkra individen är vad lagstiftaren ger underrättelse-
myndigheterna tillgång till i syfte att tillförsäkra samhället en ökad säkerhet. 
Kartläggningen av individers intentioner och den risk de kan tänkas utgöra 
innebär också en kartläggning av vanor, umgängen, samtal och korrespon-
dens. vilket skydd lagstiftaren väljer att ge denna personliga sfär blir beroende 
av vad som enligt exempelvis konstitutionella normer anses skyddsvärt, men 
också av frågan om varför den personliga integriteten har ett skyddsvärde. 
Denna senare fråga är inte nödvändigtvis nödvändig för fastställandet av det 
konkreta skyddet för den personliga integriteten så som det uttryckts i rätts-
liga normer, men får inverkan på den betydelse som kan tillmätas skyddet 
när detta ska ställas mot andra intressen. i detta avsnitt redogörs för bakgrun-
den till begreppet personlig integritet, hur det har skyddats, vad det ansetts 
innebära, samt de värden som den personliga integriteten representerar och 
därmed också varför den ansetts skyddsvärd.

4.1 Privatlivets terminologi
Diskussionen om personlig integritet, som rättighet och juridiskt begrepp, 
lider av en inte obetydlig begreppsförvirring. även om ”personlig integri-
tet” tycks ha blivit det allmänt accepterade begreppet hos den svenska lag-
stiftaren för det rättsliga skyddet av individens personliga sfär så är det inte 
den enda benämning som används. Utöver personlig integritet används även 
begreppet privatliv för att åsyfta åtminstone den del av ens liv som ska få 
vara fri från oönskad yttre insyn.621 1966 års integritetsskyddskommitté tycks 

621 Se exempelvis SOU 1980:8, Strömholm förespråkar användandet av privatliv som 
begrepp och menar att begreppet integritet bör undvikas i möjligaste mån, se Strömholm, 
1971 s. 696, se även på senare tid tännsjö, 2010.
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använda personlig integritet och privatliv parallellt och synonymt,622 likaså 
1973 års fri- och rättighetsutredning.623 i regeringsformen 1 kap. 2 § används 
inte begreppet personlig integritet utan privatliv då det förra av lagstiftaren 
ansågs svårbegripligt för många människor.624 i Europakonventionens artikel 
8 talar man om rätten till privat- och familjeliv, hem och korrespondens, i 
Europadomstolens domar rörande artikel 8 kan man dock se att begreppet 
privacy används. Sammantaget tycks det dock vara personlig integritet som 
förekommer i det stora flertalet svenska lagstiftningsåtgärder och utredningar 
på området.625 i den mån dessa nomenklaturer skiljer sig åt tycks det inte 
gå att identifiera någon större enhetlighet i vad denna skillnad skulle bestå 
i. Exempelvis inkluderar Strömholm även skydd mot fysiska kränkningar i 
form av kroppsundersökningar i skyddet för privatlivet. även Europakon-
ventionens skydd omfattar också vissa fysiska kränkningar som en del av 
privat- och familjeliv, hem och korrespondens, exempelvis provtagningar av 
olika slag som innebär kroppsliga ingrepp.626 Någon skarp gränsdragning så 
till vida att skyddet för privatlivet endast omfattar uppgifter om personliga 
förhållanden medan personlig integritet är ett vidare begrepp som även skyd-
dar kroppslig integritet går därför inte att fastställa. En annan fråga är om 
det engelska begreppet privacy är synonymt med det svenska personlig inte-
gritet. Enligt integritetsskyddskommittén hade detta engelska begrepp ”en 
något vidare syftning än vad som hos oss i allmänhet menas med personlig 
integritet och täck[er] in även vad som kan kallas personligt oberoende och 
självständighet”.627 Samtidigt har den diskussion som förts om privacy av bl.a. 
Westin, kommit att forma den svenska integritetsdiskussionen och frågan om 
oberoende och självständighet har därmed bland annat legat till grund för 
Strömholms tongivande s.k. kränkningsförteckning liksom i viss utsträckning 
även integritetsskyddskommitténs eget betänkande.628 Det är dock riktigt att 
begreppen inte är direkt synonyma, och privacy kanske närmare kan översät-
tas till individens åtnjutande av sin personliga sfär, samtidigt har begreppen 

622 SOU 1980:8, s. 69.
623 SOU 1975:75.
624 Prop. 1975/76:209, s. 151.
625 Se exempelvis SOU 1978:54, SOU 1984:54, SOU 1988:64, SOU 2007:22, se även kapi-
tel 8 nedan.
626 Se Kommissionens beslut Peters mot Nederländerna (22793/93), 6 april 1994, kommis-
sionens beslut Galloway mot Förenade Konungariket, (34199/96), 9 september 1998, Europa-
domstolens beslut Young mot Förenade Konungariket, (60682/00), 11 oktober 2005.
627 SOU 2007:22, s. 53.
628 jfr SOU 2007:22, s. 55–59.
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så mycket gemensamt att det är svårt att separera dem från varandra. Deras 
respektive bakgrund och vissa skillnader kommer dock behandlas närmare i 
avsnitt 4.2 nedan.

även om man för att komma vidare i diskussionen accepterar den inte nöd-
vändigtvis korrekta ståndpunkten att begreppen personlig integritet och pri-
vatliv är synonyma så betyder inte det att begreppsförvirringen upphör. inte 
ens efter decennier av försök har begreppet fått en allmängiltig definition som 
fångar alla aspekter av dess innebörd, och problemet är inte unikt för Sverige. 
Davies menar att personlig integritet (han använder det engelska begreppet 
privacy) kan beskrivas som en del filosofi, en del semantik och mycket passion,  
personlig integritet blir därmed enligt Davies en generisk etikett för en stor 
mängd värden och rättigheter och svårigheterna att hitta en definition kan 
jämföras med det som man stöter på när man försöker definiera begreppet 
”frihet”.629 Daniel j. Solove har framfört att begreppet fördunklar mer än 
det klarlägger och förespråkar istället en mer operationaliserad taxonomi av 
integritetsintrång.630

För att kunna göra en analys av lagstiftarens avvägningar mellan integritet 
och säkerhet finns det därför ett klart behov av att försöka analysera den när-
mare innebörden av begreppet personlig integritet samt hur lagstiftaren när-
mat sig begreppet. i avsaknad av en allmänt erkänd definition har de svenska 
rättsvetenskapliga avhandlingar som berört personlig integritet på senare år i 
huvudsak bemött detta problem genom att göra en översikt över den juridiska 
debatten som sedan utmynnar i författarnas egna förhållningssätt till begrep-
pet.631 Utifrån denna avhandlings syfte är det dock av särskilt intresse hur 
lagstiftaren förhållit sig till begreppet generellt när detta begrepp utretts i olika 
sammanhang, samt hur begreppet har förståtts i svensk och internationell 
rättsvetenskaplig forskning. Därigenom kan lagstiftarens syn på begreppet 
generellt kontrasteras mot alternativa tolkningar av begreppet, för att sedan 
i förhållande till konkreta lagstiftningsåtgärder tjäna analysen av vad lagstif-
tarens förhållningssätt får för effekter för proportionalitetsanalysen. i detta 
avsnitt beskrivs därför integritetsbegreppets bakgrund och skydd följt av en 

629 Davies, 2001, s. 153.
630 Solove, 2007, s. 760.

”Conceptions should help us understand and illuminate experience; they should not 
detract from experience and make us see and understand less.The term privacy is best 
used as a shorthand umbrella term for a related web of things. Beyond this kind of use, 
the term privacy has little purpose. in fact, it can obfuscate more than clarify.”

Se även Solove, 2006, s. 477 ff.
631 Se exempelvis Westregård, 2002, och Helmius, 2000.
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analys av integritetsbegreppets olika former i svenska offentliga utredningar, 
samt i doktrin och i den internationella rättsliga diskursen. Syftet är inte att 
hitta en ”korrekt” definition av begreppet utan att presentera de olika förstå-
elser av begreppet som vanligtvis förekommer och därigenom kunna sätta det 
synsätt som förekommer i lagstiftarens överväganden i ett vidare sammanhang 
och visa på betydelsen av lagstiftarens vägval i frågan.

4.2 Något om integritetsskyddets bakgrund
även om diskussionen rörande personlig integritet ibland betraktas som en 
relativt modern företeelse så är inte försöken att skydda privatlivet och kon-
trollera den information som omgivningen har om oss på ett eller annat sätt 
något som är nytt. Behovet av ett territorium där individen eller dennes ome-
delbara familj kan känna sig trygg har observerats även i djurriket.632 i den 
mänskliga arten har en strävan efter att skydda privatlivet i någon form eller 
utsträckning observerats hos de flesta kulturer, även om det går att identifiera 
stora skillnader i vad som av olika kulturer, samhällsgrupper och generationer 
betraktas som privat.633 Privatlivet var i förhållande till samhällslivet inte sär-
skilt högt värderat i antika Grekland, medan det i antika rom ansågs viktigt 
att upprätthålla en skillnad mellan det offentliga och privata där privatlivet 
och tillgången till en privat sfär bortom res publica hade ett egenvärde.634

trots att rätten till privatliv idag är erkänd som en universell mänsklig 
rättighet genom artikel 12 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, och 
motsvarande skrivningar i konventionen om civila och politiska rättigheter,635 
så är vad som är att betrakta som privat inte på samma sätt universellt mellan 
olika kulturer, rättsordningar eller ens inom ett samhälle. Dessa kulturella 
skillnader har också fört med sig vissa principiella skillnader i hur privatlivet 
skyddas i olika familjer av rättssystem, så som det anglo-amerikanska och det 

632 Westin, 1967, s. 8–11.
633 Ibid. s. 12–13, förändringar i vad som är privat över tid har också observerats i SOU 
1972:47, s. 57. Se även Whitman, 2004, s. 1154–1160. Whitman tar som exempel bl.a. 
toaletter i publika utrymmen i det antika rom, skillnader i synen på statliga id-kort och 
skillnaden mellan hur uppgifter om inkomst och förmögenhet betraktas som privata i USa 
respektive tyskland och Frankrike.
634 Se aarli, 2005, s. 531–532 med hänvisningar.
635 Skyddet i FN:s konvention om mänskliga rättigheter är uttryckt som att alla ska ha skydd 
mot ”godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller 
angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller 
angrepp.”, se vidare avsnitt 4.3.
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kontinentaleuropeiska, med svårigheter att harmonisera dessa skyddsregler 
som följd.636

Dessa skillnader går att spåra i den bakgrund som integritetsskyddet har i 
de olika rättssystemen och har mellan de angloamerikanska och kontinental-
europeiska begreppsbildningarna rörande privatlivet beskrivits som en skill-
nad mellan privatliv som en aspekt av värdighet, och privatliv som en aspekt av 
frihet, där den senare synen representerar den angloamerikanska traditionen. 
Den kontinentala traditionen är i sin kärna en form av skydd för rätten till 
respekt och personlig värdighet, därmed står också skyddet av ens bild, namn 
och rykte i centrum. i tyskland kom istället frågan om skyddet av privatliv 
att präglas mer av skyddet för ”personligheten”, i betydelsen bilden av dig 
själv – och dess betydelse för självförverkligande.637 Därmed hamnade fokus 
på skyddet mot förtal och angrepp mot individers heder, inspirerad av den 
romerska rätten. Detta har i den tyska rättshistorien kommit att beskrivas 
som en reaktion mot nazismen, och därigenom sagts ha sin framväxt efter 
1950-talet. Samtidigt kan rötterna spåras tidigare än så till exempelvis tyska 
rättsvetare som jehring på slutet av 1800-talet och den betydelse som tyska 
filosofer som Kant och Hegel lagt vid personligheten. Oavsett var den tyska 
personlighetsrätten haft sin början går det att konstatera att den varit föremål 
för en stark tillväxt sedan det fick ett lagstadgat skydd i artikel ii av den tyska 
författningen 1949.638

Den tyska synen kan kontrasteras mot den anglo-amerikanska traditionen 
där frihetsskyddet, och då främst skyddet för frihet gentemot intrång från sta-
ten, särskilt i hemmet, ligger i fokus.639 De flesta beskrivningar av den ameri-
kanska synen på personlig integritet (privacy) börjar med en berömd artikel av 
Brandeis och Warren i Harvard Law review år 1890. Denna artikel ”The right 
to Privacy” har bland annat i svenska utredningar setts som själva grunden för 
denna amerikanska konceptbildning.640 vad Brandeis och Warren gjorde var 
att hävda en ”rätt att lämnas i fred”. i artikeln vände sig författarna främst mot 

636 Whitman, 2004, s. 1156–1158.
637 Strömholm, 1971 s. 704.
638 Whitman, 2004, s. 1171–1189.
639 Whitman, 2004, s. 1160–1162.

”Such is the contrast that lies at the base of our divergent sensibilities about what counts 
as a ”privacy” violation. On the one hand, we have an Old World in which it seems 
fundamentally important not to lose public face; on the other, a New World in which 
it seems fundamentally important to preserve the home as a citadel of individual sover-
eignty.”

Whitman hämtar sin uppdelning delvis från Post, 2002, s. 2087–2098.
640 SOU 1978:54, s. 38, SOU 1972:47 s. 43.
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den skvallerkultur de upplevt i vissa amerikanska tidningar vid denna tid. De 
hävdade bland annat med hänvisning till europeiska traditioner att det borde 
finnas ett skydd för alla medborgare mot oönskad publicitet.641 Denna artikel 
har beskrivits som ett försök att importera en kontinentaleuropeisk förståelse 
av privatlivet som ett skydd för heder och ära till den amerikanska rätten, vilket 
försvårade för konceptet att få fotfäste i den amerikanska rättskulturen med 
sitt starka fokus på tryck- och yttrandefrihet.642 istället har den amerikanska 
privacydoktrinen kommit att fokusera på ett misstänkliggörande av staten, det 
är enligt den amerikanska synen inte den fria pressen utan staten som är pri-
vatlivets fiende. Det är i fjärde tillägget till konstitutionen och dess skydd mot 
”unlawful searches and seizures” som såväl det materiella skyddet för och den 
akademiska diskussionen kring personlig integritet har sitt fundament. Detta 
har medfört att det är just hemmet som ligger i fokus i den amerikanska doktri-
nen, men också att statens inblandning direkt medför en hårdare bedömning 
av integritetsintrång.643 även om Brandeis och Warren misslyckades med att 
transplantera skyddet mot oönskad publicitet fick deras syn på privatlivet som 
konstitutionell rättighet genom en av Brandeis senare formulerad avvikande 
mening i fallet Olmstead v. United States644 betydelse för den formulering av 
rätten till privacy som sedemera skulle komma i Katz v. United States där ame-
rikanska högsta domstolen kategoriserade telefonavlyssningar som search and 
seizures och därigenom föremål för krav på domstolsbeslut.645

Samtidigt bör de skillnader som dessa olika traditioner innebär inte betrak-
tas som absolut, det finns gemensamma beröringspunkter hos de båda tradi-
tionerna, men de skilda utgångspunkterna kan fungera som en förklaringsmo-
dell för hur skyddet för privatlivet i vissa delar kan få olika utgångspunkt i de 
två rättstraditionerna. Spåren av den kontinentala traditionen kan fort farande 
märkas även i sådana frågor som på många sätt får ses som väsensskilda från 
historiska frågor om heder och ära. Exempelvis har den tyska federala för-
fattningsdomstolen erkänt en rätt till ”informationssjälvbestämmande” som 
stödjer sig på den konstitutionellt skyddade personlighetsrätten (Persönlich-
keitsrecht). Skyddet mot statens intrång i privatlivet grundar sig därför i den 
tyska rätten inte bara på exempelvis posthemligheten eller förbud mot intrång 
i hemmet, utan går även att spåra i en mer grundläggande rätt för en individ 

641 Warren & Brandeis, 1890.
642 Whitman, 2004, s. 1204–1209. även i Sverige har denna konflikt mellan skyddet för den 
personliga integriteten och skyddet för yttrandefriheten observerats, se SOU 1983:70.
643 Whitman, 2004, s. 1211–1212, jfr även russell, 2009, s. 457.
644 Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928)
645 Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967)
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att bestämma vilken information om personen som ska kommuniceras till 
andra och under vilka omständigheter, en rätt som bara får åsidosättas vid ett 
tungt vägande allmänt intresse.646

Både kontinentaleuropeisk och angloamerikansk tradition inom området 
personlig integritet bör, oaktat sina konceptuella skillnader ha relevans för den 
svenska förståelsen av begreppet. jurister från båda traditionerna deltar i en 
internationell rättsutveckling som sker i form av internationella konventio-
ner om dataskydd och internationellt utbyte av personlig information. Båda 
rättstraditionerna är också betydelsefulla i tolkningen av personlig integritet 
för Europadomstolen, och för EU. På den europeiska nivån får därför frågor 
om dataskydd, utbyte av personuppgifter, skydd för grundläggande rättig-
heter, etc. sin form utifrån en förståelse av begreppet som hämtas från såväl 
anglo-amerikansk som kontinentaleuropeisk tradition och inkluderar således 
både aspekter av en rätt att lämnas i fred och en rätt till autonomi och identi-
tetskapande.647 En utveckling som kan liknas vid hur begreppet Rule of Law 
på europeisk nivå numera hänvisar till en förståelse av begreppet som innefat-
tar innehållet i båda de respektive rättstraditionernas Rule of Law begrepp.648 
Genom denna europeiska begreppsfusion blir båda rättstraditionernas syn på 
privatlivet av relevans även för en inhemsk svensk förståelse av begreppet då 
den svenska lagstiftaren har åtagit sig att respektera rätten så som den definie-
ras av konventionen och tillhörande rättspraxis.

4.3  Personlig integritet som internationellt skyddad 
rättighet

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna innefattar ett skydd för den 
personliga integriteten i artikel 12 där det stadgas att ”[i]ngen må utsättas för 
godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, 
ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd 
mot sådana ingripanden eller angrepp”. artikeln är till skillnad från de flesta 
andra artiklarna formulerad i negativ form. Det vill säga, inte utformad som 
att ”var och en har en rätt till personlig integritet” utan formulerad som att 
varje person istället ska ha ett skydd för godtyckliga ingripanden. Skillnaden 
har illustre rats med äganderätt som exempel. De positiva rättigheterna kan 

646 Hornung, & Schnabel, 2009, s. 84–88, BverfGE 65, 1, meddelad 15 december 1983. Se 
vidare avsnitt 4.7.1.1 och 4.7.2.1 nedan.
647 Se vidare avsnitt 4.4.1 nedan.
648 Se avsnitt 2.5.1.2 ovan.
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ut  ropas som ”detta är mitt land”, medan en negativ rättighet bara kan ut -
ropas som ”oberhöriga äger ej tillträde”. i förhållande till artikel 12 kan man 
se att det finns ett andra led i rättigheten i form av en bestämmelse om rätts-
ligt skydd som i princip motsvarar en andra skylt med texten ”överträdelse 
beivras”.649 anledningen till denna negativa formulering kan hittas i de olika 
rättsliga traditioner som rådde rörande innehållet i den sfär som artikeln var 
tänkt att skydda. många länder hade vid deklarationens uppkomst ett mycket 
starkt skydd för hemmet och den personliga korrespondensen vilket hade 
kunnat motivera att skyddet i deklarationen fått karaktären av en positiv 
rättighet. Detta starka skydd kolliderade dock med exempelvis frågan om 
heder och anseende, där flera länder inte hade lika starkt skydd till förmån 
för yttrandefrihet. Någon enighet runt en positiv formulering av rättigheten 
som kunde innefatta alla delar av den personliga integriteten kunde inte nås, 
varför denna lösning valdes.650

artikel 12 i deklarationen om mänskliga rättigheter har en likalydande 
motsvarighet i artikel 17 av FN:s konvention om medborgerliga och politiska 
rättigheter som trädde i kraft 1976 och som stadgar att ”ingen får utsättas 
för godtyckligt eller olagligt ingripande med avseende på privatliv, familj, 
hem eller korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder 
eller sitt anseende.” Enligt andra punkten samma artikel har också var och en 
rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp. till skillnad från 
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som endast talar om godtyckliga 
ingripanden så är skyddet i konventionen för medborgerliga och politiska 
rättigheter inriktat på såväl godtyckliga som olagliga ingripanden, vilket dock 
inte borde innebära några större skillnader i praktiken.

även om det finns ett särskilt inrättat organ i kommittén för de mänskliga 
rättigheterna som bevakar att stater uppfyller de skyldigheter som konven-
tionen för medborgerliga och politiska rättigheter ställer upp så överskug-
gas betydelsen av det regionala skydd för privatlivet som etablerats genom 
Europa konventionen.

649 morsink, 1999, s. 134
650 Ibid. s. 135–139.
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4.4  Skyddet för den personliga integriteten  
i Europakonventionen

Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonven-
tionen), skapades av Europarådet i syfte att lagstadga FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter i Europarådets medlemsländer. Undertecknande av 
konventionen är en förutsättning för medlemskap i Europarådet.651

Europakonventionen har sedan den ratificerades av Sverige 1952 och träd-
de ikraft 1953, fått en allt starkare ställning inom den svenska rätten. Sedan 
1994 har den inte bara status av en internationell konvention som Sverige har 
att beakta utan även som en del av svensk lag.652 Den har också tillförsäkrats 
en särställning inom den svenska rätten genom den bestämmelse i 2 kap. 19 § 
regeringsformen som ger konventionen en status någonstans mellan vanlig lag 
och grundlag och som möjliggör lagprövning av svensk lag (dock ej grund-
lag) i förhållande till konventionen. även om lagprövning i första hand ska 
undvikas genom fördragskonform tolkning innebär bestämmelsen i 2 kap. 
19 § rF att konventionen delvis fått konstitutionell status.653 Konventio-
nen och Europadomstolens rättspraxis har sedan den infördes som svensk lag 
kommit att få ett större inflytande över såväl den svenska lagstiftningen som 
rättstillämpningen.654 Genom införandet av EU:s rättighetsstadga och EU:s 
tillträde till konventionen kommer sannolikt inflytandet av konventionen att 
öka även på EU-nivå.

4.4.1 Allmänt om konventionens skydd av den personliga integriteten
Personlig integritet återfinns i Europakonventionen som en del av skyddet 
för privat- och familjeliv, hem och korrespondens i artikel 8.655 En vidsträckt 
praxis finns på området och genom artikelns generella karaktär berör denna 
praxis en rad olika omständigheter, från namnfrågor, sexualliv och aborter till 
husrannsakningar och telefonavlyssning.

Skyddet kan utifrån konventionstexten delas upp i fyra olika generella 
intressen; privatlivet, hemmet, familjelivet och korrespondens. Uppdelningen 

651 Se White & Ovey, 2010, s. 6–7.
652 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna, prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24.
653 Bull & Sterzel, 2013, s. 94–96.
654 Ibid. Se även Åhman, 2011 (ii), s. 13–15.
655 Den fysiska integriteten skyddas av artikel 8, men i denna framställning ligger fokus på 
andra sidor av begreppet.
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är dock inte att betrakta som vattentäta skott och en åtgärd kan ofta inkräk-
ta på mer än ett av dessa skyddade intressen. De olika skyddade intressena 
hänger också ihop, exempelvis berör både skyddet för hemmet och skyddet 
för korrespondens aspekter av privatlivet, som även är skyddat för sig.656

Som framgår av ordalydelsen är begreppen förhållandevis vida och någon 
enhetlig definition av exempelvis privatliv har inte etablerats. Ett försök till 
definition gjordes dock 1970 i en resolution av Europarådets parlamentari-
kerförsamling som anförde:

”The right to privacy consists essentially in the right to live one’s own life with 
a minimum of interference. it concerns private, family and home life, physi-
cal and moral integrity, honour and reputation, avoidance of being placed in 
a false light, non-revelation of irrelevant and embarrassing facts, unauthorised 
publication of private photographs, protection from disclosure of informa-
tion given or received by the individual confidentially.”657

Senare, år 2003, har dock samma församling ansett begreppet i princip omöj-
ligt att definiera.658 Denna uppfattning tycks delas av domstolen, som fram-
fört att det är ett ”brett begrepp som inte är mottagligt för en uttömmande 
definition”.659 Begreppens och rättighetens närmare betydelse har därför i 
huvudsak kommit att formas av praxis i fall till fall.660

Den omfattande praxis som utvecklats av domstolen i Strasbourg har av 
moreham syntetiserats in under fem huvudsakliga kategorier av skyddade 
intressen under konventionen:

1)  Frihet från intrång i den egna fysiska och psykologiska integriteten
2)  Frihet från oönskad tillgång till, och insamling av, information om ens 

privatliv från utomstående
3)  Frihet från allvarliga störningar av individens levnadsmiljö
4)  rätten att fritt utveckla sin personlighet och identitet
5)  rätten att leva sitt liv som man själv väljer (personlig autonomi)661

656 Se moreham, 2008, s. 44–79.
657 Europarådet, 1970, avsnitt C, p. 16.
658 aarli, 2005, s. 548.
659 Europadomstolens dom i Peck mot Förenade Konungariket, (44647/98), 28 januari 2003
p. 57, se även Europadomstolens dom i Niemietz mot Tyskland, (13710/88), 16 december 
1992, p. 29, Europadomstolens dom i Pretty mot Förenade Konungariket, (2346/02), 29 april 
2002, p. 61.
660 White & Ovey, 2010, s. 357, Harris et. al., 2009, s. 361–362.
661 moreham, 2008, s. 44–79.
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även om denna kategorisering inte nödvändigtvis delas av domstolen tjänar 
den till att strukturera upp domstolens praxis på ett tematiskt sätt. Denna 
syntes har även fått genomslag i annan litteratur.662 Under denna kategorise-
ring placeras frågor rörande avlyssning av kommunikationer enligt moreham 
framför allt under punkt ett då avlyssning innebär ett intrång i den fysiska 
och psykologiska integriteten även om det sker i hemlighet. Övervakning 
genom inhämtning av information om exempelvis vem som ringt vem, som 
inte innebär tillgång till kommunikationsinnehållet placeras i kategori två.663 
Båda kategorierna innebär dock en form av övervakning som enligt domsto-
lens praxis innebär en striktare bedömning av formerna för och skälen bakom 
en inskränkning av den personliga integriteten.664 Det är värt att notera att 
avlyssning och övervakning även kan aktualisera frågor om personlig auto-
nomi eftersom de inskränker möjligheten för individen att själv begränsa 
tillgången till den egna personen.665 Det bör dock framhållas att autonomi 
inte endast rör möjligheten att undandra sig andra utan även upprättandet av 
relationer till andra,666 något som också slagits fast i Europadomstolens prax-
is.667 i den mån avlyssning och övervakning av kommunikation inskränker 
friheten att kommunicera förtroligt med andra torde därför även autonomi 
hänsyn kunna aktualiseras ur detta perspektiv.

även om skyddet gäller för privat- och familjeliv, hem och korrespondens 
så har det i Niemietz mot Tyskland fastställts att detta skydd också gäller för 
arbetsplatsen. Domstolen ansåg att även om det varken är möjligt eller nöd-
vändigt att försöka att uttömmande definiera privatliv så skulle det vara allt 
för restriktivt om detta bara skulle innefatta skyddet till en ”inre cirkel” där en 
person kan leva sitt liv som denne vill och utesluta yttre insyn. respekten för 
privatlivet måste också till en viss grad innefatta rätten att etablera och forma 
förhållanden till andra människor. Domstolen menade vidare att det inte 
fanns någon anledning att privatliv skulle exkludera aktiviteter som skedde i 

662 Se Ovey & White, 2010, s. 357.
663 moreham, 2008, s. 51–65.
664 Ibid. s. 68.
665 Ibid. s. 71.
666 Se marshall, 2008, s. 342.
667 Se Europadomstolens domar i Evans mot Förenade Konungariket, (6339/05), 10 april 
2007,, p. 71, Pretty mot Förenade Konungariket, (2346/02), den 29 april 2002, p. 61, Niemietz 
mot Tyskland, (13710/88), den 16 december 1992, p. 29, Kommissionens beslut i Bruggeman 
och Scheuten mot Tyskland, (6959/75), 12 juli 1977, p. 55, och X. mot Island, (6825/74), 18 
maj 1976, s. 87.
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arbetslivet eftersom det var där vi som individer kan ha flest möjligheter att 
forma dessa relationer med vår omvärld. Utöver detta menade domstolen 
att det i praktiken ofta var svårt att dra gränsen mellan vilka aktiviteter som 
utgjorde en del i arbetslivet och vad som var mer privata aktiviteter.668

4.4.2 Konventionens skydd för elektronisk kommunikation
Eftersom artikel 8 skyddar en rad intressen som inte är av direkt intresse för 
denna studie kommer i detta avsnitt Europadomstolens praxis i fråga om elek-
tronisk kommunikation att beröras närmare. Syftet med detta avsnitt är inte 
att försöka fastställa de exakta ramarna för konventionens skydd för kommu-
nikation, som framhållits i litteraturen är domstolens rättstillämpning under 
artikel 8 förhållandevis situationsbunden och det är svårt att dra slutsatser om 
åt vilket håll dess praxis är på väg.669 avsnittet syftar istället till att peka på 
vissa omständigheter som domstolen ansett vara av betydelse i bedömningen 
av intrång som rör elektronisk kommunikation, särskilt sådana faktorer som 
rör värdet av den personliga integriteten i detta sammanhang.

inledningsvis går det att konstatera att Europadomstolen i ett antal fall 
upprepat att tekniska framsteg i fråga om övervakning av telekommunikation 
innebär allt mer sofistikerade hot mot den personliga integriteten.670 även 
om artikel 8 inte uttryckligen nämner telekommunikation så har Europa-
domstolen i begreppen privatliv och korrespondens tolkat in även ett skydd 
mot avlyssning av telekommunikation. Domstolen har också noterat att själva 
existensen av sådan lagstiftning innebär ett hot om övervakning mot de som 
kan tänkas bli föremål för den;

”Furthermore, in the mere existence of the legislation itself there is involved, 
for all those to whom the legislation could be applied, a menance of surveil-
lance; this menace necessarily strikes at freedom of communication between 
users of the postal and telecommunication services and thereby constitutes an 

668 Europadomstolens dom i Niemietz mot Tyskland, (13710/88) 16 december 1992. Se även 
Europadomstolens dom i Huvig mot Frankrike, (11105/84) 24 april 1990, (telefonavlyss-
ning som delvis avsåg arbetsplatsen ansågs aktualisera artikel 8) och Chappell mot Förenade 
Konunga riket, (10461/83), den 30 mars 1989 (det faktum att en husrannsakan riktades 
enbart mot en företagslokal innebar inte att artikel 8 inte aktualiserades).
669 Se Harris et. al., 2009, s. 362, Cameron i SOU 2010:103, s. 427.
670 Se inter alia Europadomstolens dom i Kopp mot Schweiz, (23224/94), 25 mars 1998, 
p. 72, Europadomstolens beslut i Weber & Saravia mot Tyskland, (54934/00), 29 juni 2006, 
p.93, Europadomstolens domar i Amann mot Schweiz, (27798/95), 16 februari 2000, p. 56, 
och Huvig mot Frankrike, (11105/84), 24 april 1990, p. 32.
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”interference by a public authority” with the exercise of the applicants’ right 
to respect for private and family life and for correspondence.”671

Europadomstolen har i Malone mot Förenade Konungariket bedömt att även 
inhämtning av endast uppringda nummer, utan att innehållet i telefonsam-
talen samtidigt avlyssnas, en form av trafikmetadata, innebär ett intrång i 
rätten till privatliv under artikel 8 i konventionen. i fallet hade den engelska 
polisen hämtat in uppgifter utan något direkt stöd i lag genom en process 
som kallades för ”metering” som är jämförbar med hemlig teleövervakning.672 
Domstolen konstaterade i Malone att sådan registrering av samtal förvisso 
inte gick att jämställa med avlyssning, men att det ändock kunde innebära 
ett intrång i enskildas skyddade rättigheter i det fall det inte görs utifrån ett 
legitimt syfte (så som av telefonbolaget för att tillförsäkra korrekt fakturering).

”By its very nature, metering is therefore to be distinguished from intercep-
tion of communications, which is undesirable and illegitimate in a democrat-
ic society unless justified. The Court does not accept, however, that the use 
of data obtained from metering, whatever the circumstances and purposes, 
cannot give rise to an issue under article 8 (art. 8). The records of metering 
contain information, in particular the numbers dialled, which is an integral 
element in the communications made by telephone. Consequently, release 
of that information to the police without the consent of the subscriber also 
amounts, in the opinion of the Court, to an interference with a right guaran-
teed by article 8.”673

Genom Malone fastslog domstolen att det krävs lagstöd för åtgärder som 
inhämtar uppgifter om telekommunikation. Lagstiftningen måste också, på 
samma sätt som vad gäller teleavlyssning, vara proportionerlig till det ändamål 
som metoden syftar till att uppfylla. Kravet på lagstiftningen i förhållande till 
behandling och användning av insamlad metadata tycks dock, i jämförelse 

671 Europadomstolens dom i Klass mot Tyskland, (5029/71), 6 september 1978, p. 41, upp-
repat i bl.a. Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), 2 augusti 1984, p. 64, Weber & 
Saravia, (54934/00), 29 juni 2006, p.78, Kennedy mot Förenade Konungariket, (26839/05),18 
maj 2010, p. 124. Noteras bör att domstolen i Kennedy förtydligade att den endast tillåter 
en faktisk prövning av övervakningsåtgärder utan kännedom om att den sökande blivit utsatt 
för den, dvs. in abstracto, om det annars saknas faktiska möjligheter att pröva lagstiftningen 
i nationell rätt eller där sekretessen omöjliggör sådan insyn att det går att avgöra om någon 
faktiskt blivit föremål för exempelvis avlyssning eller ej. att lagstiftning som innebär ett man-
dat för avlyssning ändå innebär ett integritetesintrång oberoende av om de applicerats eller ej 
tycks dock etablerat i domstolens tidigare praxis.
672 Se närmare rörande trafikuppgifter i avsnitt 5.2.2 nedan.
673 Europadomstolens dom i Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), 2 augusti 1984, 
p. 84.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   193 2013-10-16   16.34



194

4 Personlig integritet och skyddet för privatlivet

med kraven på behandling av information om innehållet i kommunikation, 
vara något lägre ställt då känsligheten i intrånget bedömts som lägre.674

i Copland mot Förenade Konungariket fastslog domstolen att det skyddsvär-
de som i malone tillgodoräknats uppgifter om telefonsamtal även omfattade 
andra typer av telekommunikation, så som e-post och internettrafik, detta 
även när sådan kommunikation skett på arbetsplatsen.675 Det konstaterades 
också att redan registreringen av uppgifter om kommunikation omfattas av 
det allmänna skydd mot registrering av uppgifter om enskildas privatliv som 
domstolen i tidigare praxis hade etablerat i Amann och Leander.676 Skyddet 
var således inte heller beroende av att uppgifterna användes mot den enskilde 
på något sätt.677

Det krävs således utifrån det ovanstående lagstöd för inhämtning av trafik-
uppgifter. även om registrering av samtal som inte har sin rättsliga grund i 
lagstiftning utan i stadgad praxis förvisso kan vara förenlig med de krav som 
uppställts på lagstöd i Europadomstolens praxis, saknas i svensk rätt sådan 
praxis utanför det lagreglerade området och en sådan grund för inhämtning 
är enligt jO inte heller förenlig med legalitetsprincipen såsom denna framgår 
av regeringsformen.678

Uppgifter som rör var en viss person eller teknisk enhet befunnit sig, s.k. 
lokaliseringsuppgifter, har inte i särskilt stor utsträckning blivit föremål för 
prövning av Europadomstolen. Det är dock klarlagt att lokaliseringsuppgif-

674 Se Europadomstolens dom i P.G. och J.H. mot Förenade Konungariket, (44787/98), 25 
September 2001, p. 46–47, där domstolen framförde

”The Court observes that the quality of law criterion in this context refers essentially to 
considerations of foreseeability and lack of arbitrariness (see Kopp, cited above, p. 541, § 
64). What is required by way of safeguard will depend, to some extent at least, on the 
nature and extent of the interference in question. in this case, the information obtained 
concerned the telephone numbers called from B.’s flat between two specific dates. it did 
not include any information about the contents of those calls, or who made or received 
them. The data obtained, and the use that could be made of them, were therefore strictly 
limited.”

675 Europadomstolens dom i Copland mot Förenade Konungariket, (62617/00), 3 april 2007, 
p. 41. i målet saknades lagstöd för inhämtningen av trafikmetadata som utförts av ett uni-
versitet gentemot en anställd. Domstolen prövade därför inte om åtgärden kunde vara nöd-
vändig i ett demokratiskt samhälle men uttalade att det inte gick att utesluta att registrering 
av uppgifter om anställdas kommunikation skulle kunna bedömas vara nödvändig i vissa 
situationer för att uppnå ett legitimt mål. (p. 48).
676 Se Copland mot Förenade Konungariket, (62617/00), 3 april 2007 p. 43, Amann mot 
Schweiz, (27798/95), 16 februari 2000, p. 65, Leander mot Sverige, (9248/81), 26 mars 1987. 
p. 48.
677 Copland mot Förenade Konungariket, (62617/00), 3 april 2007, p. 43.
678 jO 1997/98 s. 58.
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ter omfattas av skyddet för privatlivet i artikel 8. Domstolen har i Uzun mot 
Tyskland prövat frågan om övervakning genom GPS. i fallet hade polisen 
genom en GPS-sensor placerad på en bil tillhörande en medbrottsling till 
den misstänkte kunnat kartlägga bilens, och därigenom den misstänktes, 
rörelser.679 Övervakningen av bilen har sedan kombinerats med andra for-
mer av visuell övervakning på de platser den misstänkte färdats till med bilen. 
Domstolen konstaterar att GPS-övervakning skiljer sig från andra former 
av visuell och akustisk övervakning som i regel är mer benägen att inkräkta 
på rätten till privat- och familjeliv eftersom de avslöjar mer om en persons 
beteende, åsikter eller känslor. Samtidigt möjliggjorde övervakningen via GPS 
att de undersökande myndigheterna under ca tre månader systematiskt sam-
lade och lagrade data om var den misstänkte befann sig och hur han rörde 
sig i det offentliga rummet. Denna data användes sedan för att kartlägga 
den misstänktes rörelsemönster och möjliggjorde annan visuell övervakning. 
Domstolen fann utifrån dessa faktorer tillräcklig anledning att konstatera att 
GPS-övervakningen under omständigheterna, samt den behandling av data 
som därigenom insamlats, utgjorde ett intrång i rätten till privat- och familje-
liv. intrånget ansågs dock godtagbart då den tyska rätten innehöll tillräckliga 
rättssäkerhetsmekanismer.680

Europakonventionens artikel 8 aktiveras som synes ofta i syfte att begränsa 
statens tillgång till elektroniska uppgifter. Konventionen i allmänhet och även 
artikel 8 kan dock i viss mån sägas ha en dubbel natur. artikel 8 skyddar även 
individen mot angrepp mot dennes privatliv i form av exempelvis förtal och 
offentliggörande av privat information. Utifrån denna aspekt kan konventio-
nens regelverk användas för att ge individen upprättelse då staten inte agerat 
för att skydda den enskilde eller lagföra sådana angrepp på den enskildes pri-
vat- och familjeliv. Staten har i vissa fall ett positivt ansvar att tillförsäkra poli-
sen tillräckliga verktyg att skydda individens rätt enligt konventionen. i fallet 
K.U. mot Finland hade en falsk kontaktannons gällande en tolvårig pojke lagts 
upp på en datingsida. i annonsen sades pojken söka kontakt med pojkar i sin 

679 Den tyska regeringen menade att något integritetsintrång mot den sökande inte inträffat 
då GPS-sändaren inte var placerad i den sökandes bil utan en bil tillhörande en tredje person. 
Domstolen avfärdade detta argument då den sökande kunde länkas till lokaliseringsuppgifter-
na genom visuella observationer och då övervakningen riktade sig inte endast mot bilens ägare 
utan även mot den sökande. (Uzun mot Tyskland, (35623/05), 2 september 2010 p. 49–50). 
Detta resonemang, samt liknande resonemang i Lambert mot Frankrike,(23618/94),24 augus-
ti 1998. p. 21, torde mutatis mutandis innebära att integritetsintrånget inte nödvändigtvis är 
beroende av vem som är ägare av en mobiltelefon vars rörelsemönster spåras. Se även Europa-
domstolens dom i Valentino Acatrinei mot Rumänien (18540/04) 25 juni 2013, p. 53.
680 Europadomstolens dom i Uzun mot Tyskland, (35623/05), 2 september 2010.
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egen ålder eller äldre män som kunde ”visa honom vägen”. annonsen inne-
höll också många detaljer om pojken, liksom hans e-post adress, bild och en 
länk till en hemsida han hade. Ett antal män tog kontakt med pojken varvid 
hans fader anmälde saken och en förundersökning startade. Utredningen av 
brottet (motsvarande ärekränkning) stötte dock på patrull när polisen begärde 
ut uppgifter om innehavaren av den dynamiska iP-adress som använts för att 
lägga upp den falska annonsen. Denna uppgift fick inte under gällande rätt 
lämnas ut av internetoperatören vid en utredning som gällde ärekränkning. 
Då polisen inte kom vidare i sin utredning kom brottet att preskriberas.681 
Fallet kom att prövas av Europadomstolen som konstaterar att positiva krav 
på staterna att tillförsäkra rättigheter inte får formuleras på ett sätt som lägger 
en oproportionerlig börda på staterna eller lagstiftaren, eller som inte respek-
terar rättssäkerhetsintressen eller de rättigheter så som artikel 8 och artikel 
10 som även förövare av ett brott kan luta sig mot.682 Samtidigt menar dom-
stolen att kraven på konfidentialitet för kommunikation och yttrandefrihet 
inte är absoluta och måste kunna inskränkas när andra behov väger tyngre, 
exempelvis vid brottsutredningar.

”The Court considers that practical and effective protection of the applicant 
required that effective steps be taken to identify and prosecute the perpetra-
tor, that is, the person who placed the advertisement. in the instant case 
such protection was not afforded. an effective investigation could never be 
launched because of an overriding requirement of confidentiality. although 
freedom of expression and confidentiality of communications are primary 
considerations and users of telecommunications and internet services must 
have a guarantee that their own privacy and freedom of expression will be 
respected, such guarantee cannot be absolute and must yield on occasion to 
other legitimate imperatives, such as the prevention of disorder or crime or 
the protection of the rights and freedoms of others.”683

Genom det regelverk som gällde vid tidpunkten fanns ingen möjlighet för 
myndigheterna att fullgöra sina positiva skyldigheter att skydda pojkens pri-
vat- och familjeliv, varför domstolen fann att Finland brustit mot artikel 8. 
Utifrån fallet går det att utläsa att abonnemangsuppgifter förvisso omfattas av 
artikel 8, men att skyddet i vissa fall får ge vika för behovet av att utreda brott.

vissa avslutande synpunkter rörande elektroniska uppgifter bör framföras. 
Europadomstolen har i sin praxis slagit fast att inhämtning och lagring av 

681 Europadomstolens dom i K.U. mot Finland, (2872/02), 2 december 2008, p. 7–12.
682 Ibid. p. 48.
683 Ibid. p. 49.
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uppgifter om den enskilde utgör ett intrång i privatlivet helt oberoende av 
om, eller hur, dessa uppgifter sedermera används mot den enskilde på något 
sätt.684 Det är också värt att notera att även om konventionens skydd i första 
hand är inriktat gentemot åtgärder vidtagna av staten så kan privata aktörers 
agerande bli föremål för prövning. Denna prövning kan aktualiseras om den 
privata aktören eller organisationen agerar på uppdrag av staten, har fått stat-
liga uppgifter delegerade till sig, utför uppgifter som genom privatisering eller 
dylikt annars skulle utförts av staten,685 eller i den mån staten kan anses ha 
ett ansvar för att genom lagstiftning förhindra det privata subjektets intrång i 
andra privata subjekts skyddade rättigheter.686 För denna studies syfte är det 
dock i första hand relevant att utgå från att det är staten som står bakom åtgär-
den som ska bedömas. Samtidigt bör det alltså hållas i åtanke att staten inte 
nödvändigtvis kan undgå ansvar genom att delegera uppgifter till exempelvis 
privata teleoperatörer eller säkerhetsföretag.

4.4.3 Förutsättningar för intrång i artikel 8
Skyddet under artikel 8 är inte att betrakta som oinskränkt. Konventionen 
syftar bara till att tillförsäkra individen ett visst mått av respekt för den skyd-
dade rättigheten. i praktiken innebär detta att inte alla åtgärder från en myn-
dighet som påverkar ett av konventionen skyddat intresse under artikel 8 är 
att betrakta som ett intrång i rättigheten.687 Dessutom kan faktiska intrång 
i rättigheten enligt artikel 8, 2 st, vara tillåtliga om så sker med stöd av lag, 
om ingreppet är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den 
nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska väl-
stånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral 
eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

684 ”The storing by a public authority of information relating to an individual’s private life 
amounts to an interference within the meaning of article 8. The subsequent use of the stored 
information has no bearing on that finding.” Se Leander mot Sverige, (9248/81), den 26 mars 
1987, Kopp mot Schweiz, (23224/94), 25 mars 1998, Amann mot Schweiz, (27798/95), 16 
februari 2000.
685 Europadomstolens dom i Costello-Roberts mot Förenade Konungariket, (13134/87) den 25 
mars 1993. Se även Harris, et. al. 2009, s. 21. Ett resonemang om detta förs även i Lindholm 
& Naarttijärvi, 2010, s.77 ff.
686 Europadomstolens dom Airey mot Irland, (6289/73), 9 oktober 1979, Europadomstolens 
dom X och Y mot Nederländerna, (8978/80), 26 mars 1985, Europadomstolens dom Odiévre 
mot Frankrike, (42326/98), 13 februari 2003, Europadomstolens dom Evans mot Förenade 
Konungariket, (6339/05), 10 april 2007.
687 Harris, et. al. s. 381.
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Denna möjlighet för staten att göra intrång i rättigheten tar i praktiken 
formen av en serie prövningar som en inskränkande åtgärd ska passera för att 
vara förenlig med konventionen.688 Dessa prov framgår delvis genom konven-
tionstexten i sig, men deras innebörd har framför allt genom europadomsto-
lens dynamiska rättspraxis utvecklats till vissa generella principer, som delvis 
är gemensamma för artiklarna 8–11.689 i det följande kommer dessa pröv-
ningar främst att behandlas specifikt utifrån de elektroniska uppgifter som 
studien är inriktad på. Denna prövning har berörts utifrån ett mer generellt 
och teoretiskt perspektiv i kapitel 2 ovan. Det bör dock påpekas att domsto-
lens praxis tenderar till att ta stor hänsyn till omständigheterna i konkreta 
fall,690 varför de mer generella uttalanden som går att göra utifrån domstolens 
praxis måste betraktas som begränsade även i denna kontext. Genomgången i 
detta avsnitt får därför framför allt ses som exempel på aspekter som domsto-
len beaktat i konkreta fall, exempel som domstolen kan komma att utveckla, 
frångå eller förse med undantag.

Ett första steg i bedömningen av en inskränkning är att den åtgärd som 
staten utfört analyseras utifrån om det är ett faktiskt ingrepp i skyddsområdet 
för artikel 8. När det gäller inhämtning av elektroniska uppgifter så faller detta 
oftast inom ramen för skyddet för såväl korrespondens som privatliv, i den 
mån det är telekommunikation det är fråga om.691 vid inhämtning av upp-
gifter om internetanvändning eller geografiska uppgifter om var en persons 
mobiltelefon befunnit sig är det dock främst fråga om artikelns skydd för 
privatliv. i den mån en åtgärd kräver att polisen bereder sig tillgång till någons 
hem för att installera utrustning för att genomföra en inhämtningsåtgärd kan 
också skyddet för hemmet komma i fråga. När frågan om en åtgärd ligger 
inom skyddsområdet för artikel 8 blir frågan om åtgärden utgör ett faktiskt 
intrång i rättigheten. vad som ansetts utgöra intrång i fråga om inhämt-
ning av uppgifter om elektronisk kommunikation har i huvudsak berörts i 
avsnitt 4.4.2 ovan.

i nästa steg av prövningen blir frågan om åtgärden syftar till ett legitimt 
mål. De legitima målen i fråga om den personliga integriteten är uppradade 
i andra punkten i artikel 8, de är den nationella säkerheten, den allmänna 
säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, förebyggande av oordning eller 
brott, att skydda hälsa eller moral eller skydd av andra personers fri- och rät-

688 Domstolen kan ibland hoppa över ett eller fler av stegen när den inte anser det nödvändigt 
att bedöma alla aspekter, se White & Ovey, 2010, s. 312.
689 White & Ovey, 2010, s. 308–309.
690 White and Ovey, 2010, s. 311, Cameron i SOU 2010:103, s. 427
691 Se ovan avsnitt 4.4.2.
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tigheter. Nationell säkerhet har berörts närmare i kapitel 3 ovan. Dessa mål 
har av domstolen tolkats ganska brett och inom ramen för denna studie är det 
svårt att se en lagenlig åtgärd som inte uppfyller detta mål då Säkerhetspoli-
sens verksamhet faller väl in under de mål där intrång får ske.692 Frågan om 
ändamålets legitimitet kan möjligen aktualiseras i den utsträckning lagstifta-
ren skulle söka frångå den i konventionstaterna gängse uppfattningen av vad 
som utgör exempelvis nationella säkerhetshänsyn.693 Den för konventionen 
relevanta frågeställningen i förhållande till en inskränkning är således i första 
hand åtgärdens lagenlighet och proportionalitet.

Oavsett vad målet med åtgärden är så får staten enligt Europadomstolens 
praxis inte inkräkta på en rättighet enligt konventionen utan att den enskilde 
kan utröna grunden för denna inskränkning genom gällande lag.694 Denna 
lag måste också, vilket berörts tidigare, uppfylla vissa kvalitetskrav på lagstift-
ningen i fråga om rättssäkerhet och Rule of Law. Den ska således ge skydd 
mot godtycke, vara tillgänglig för allmänheten och även vara tillräckligt precis 
i utformningen för att intrången i den skyddade rättigheten blir tillräckligt 
förutsebara.695

Kravet på förutsebarhet är inte absolut. Det finns inget krav på att individen 
ska kunna förutse när det är troligt att myndigheterna exempelvis kommer att 
avlyssna dennes kommunikation. Däremot ska lagen vara tillräckligt tydlig 
för att det ska gå att få ledning till under vilka omständigheter och utifrån 
vilka villkor som myndigheterna får använda sig av metoden.696 Denna förut-
sebarhet är knutet till lagens precision och frågan om en person – om än det 
kan kräva juridisk rådgivning – kan anpassa sitt beteende efter den. vikten av 
denna precision har domstolen lyft fram som särskilt viktig i fråga om telefon-
avlyssning då detta innebär ett allvarligt intrång i den personliga integriteten 
och tekniken som används blir allt mer sofistikerad.697 i förhållande till geo-

692 jfr Harris, et. al. 2009, s. 407. ”States has nearly always been able to convince the Court 
that they were acting for a proper purpose, even where this has been disputed by the appli-
cant.”
693 Se avsnitt 3.1.1 ovan.
694 Domstolen har även accepterat ett tydligt stöd i etablerad rättspraxis i den utsträckning 
sådan praxis godtas i den nationella kontexten. Se White & Ovey, 2010, s. 313, Cameron i 
SOU 2010:103, s. 434, Harris et. al., 2009, s. 344–345.
695 White & Ovey, 2010, s. 313, Harris et. al., 2009, s. 345–348, se även avsnitt 2.4.1 ovan.
696 Europadomstolens dom i Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), 2 augusti 1984, 
p. 67. Se även Europadomstolens beslut i Weber och Saravia mot Tyskland, (54934/00), 29 
juni 2006, p. 94. Samma resonemang har också förekommit i fråga om hemlig personalkon-
troll, se Europadomstolens dom i Leander mot Sverige, (9248/81), 26 mars 1987, § 51.
697 Europadomstolens dom i Amann mot Schweiz, (27798/95), den 16 februari 2000, §. 
55–56, Europadomstolens dom i Kopp mot Schweiz, (23224/94), 25 mars 1998, § 72, även 
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grafisk övervakning genom GPS har domstolen inte förhållit sig riktigt lika 
strikt. En viss tillämpningsglidning utifrån ett existerande regelverk har där 
accepterats när denna glidning skett genom en tydlig rätts utveckling i dom-
stolspraxis och varit förenad med rättssäkerhetsmekanismer.698 Det är osä-
kert hur en liknande tillämpningsglidning skulle bedömas i fråga om hemlig 
avlyssning där domstolen antytt ett behov av striktare prövning. Domstolen 
tycks i viss utsträckning vara benägen att acceptera en lag som har svagheter 
i fråga om dess förutsebarhet eller precision förutsatt att dessa svagheter vägs 
upp av kontrollmekanismer som minskar risken för missbruk, vilket gör det 
svårt att jämföra situationer stater emellan.699

Europadomstolens insisterande på förutsebarhet har en dubbel natur. En 
tydlig och förutsebar lagstiftning är också en som lämnar mindre utrymme 
för tolkning och därigenom minskar godtyckligheten i maktutövningen för 
exekutiven och dess myndigheter.700 Undvikande av sådan skönsmässig eller 
godtycklig maktutövning är central i domstolens bedömning av lagstiftnings-
åtgärder, även inom nationella säkerhetsområdet.

De principer som utvecklats i fråga om tvångsmedel riktade mot enskilda 
personer har följaktligen också applicerats på mer generell strategisk under-
rättelseinhämtning som kan beröra en större allmänhet.701 Domstolen har 
i fråga om signalspaning slagit fast att det vore oförenligt med rule of Law 
om lagen gav den exekutiva makten eller en domare obegränsade möjlighe-
ter att använda sig av hemlig övervakning av kommunikationer, eftersom 
det inte finns någon möjlighet för individen eller allmänheten att granska 
denna övervakning. En lagstiftning som ger möjlighet till sådan strategisk 
övervakning måste därför i likhet med vad som gäller individuell övervakning 
av kommunikation, 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.702

Europadomstolens dom i Huvig mot Frankrike, (11105/84), 24 april 1990, § 32, och Europa-
domstolens dom i Kruslin mot Frankrike, (11801/85), 24 april 1990, § 33.
698 Europadomstolens dom i Uzun mot Tyskland, (35623/05), 2 september 2010, § 54–74. 
Se vidare avsnitt 9.5.3 om teknikneutralitet. i fallet pekade domstolen på möjligheten enligt 
tysk rätt att underkänna bevisning som inhämtats i strid mot gällande rätt som en omständig-
het som bidrog till att göra en mindre precis rättsutveckling godtagbar.
699 Se Cameron i SOU 2010:103, s. 428.
700 Se ovan avsnitt 2.4.1.
701 Se Europadomstolens dom i Liberty m.fl. mot Förenade Konungariket, (58243/00), 1 juli 
2008, p. 63.
702 Europadomstolens beslut i Weber och Saravia mot Tyskland,(54934/00), 29 juni 2006, 
p. 94.
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Därutöver måste tillräckliga skyddsmekanismer finnas på plats i lagstift-
ningen för att förebygga maktmissbruk. i fråga om inhämtning av elektronisk 
kommunikation har Europadomstolen pekat på vissa i tysk rätt förekomman-
de skyddsmekanismer som bidrog till tillåtligheten av ett avlyssningssystem:

•   En uppräkning av de brott som kan ligga till grund för inhämtning.
•   En definition på de kategorier av personer som riskerar att få sin kom-

munikation 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.703

När sådana skyddsmekanismer funnits på plats har lagstiftning som innebär 
mer generell strategisk övervakning godtagits av domstolen.704 När brister i 
förutsebarheten kunnat identifieras och möjligheten till godtycklig maktutöv-
ning varit större har lagstiftningen däremot funnits vara i strid med konven-
tionen, detta har exempelvis blivit utfallet i en bedömning av lagstiftningen 
för signalspaning i Storbritannien.705 Förekomsten av formföreskrifter är 
därför en inte obetydlig del av bedömningen av huruvida en åtgärd är kon-
ventionsenlig.706 i de fall 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.

703 Europadomstolens beslut i Weber och Saravia mot Tyskland, (54934/00), 29 juni 2006, 
p. 95. Upprepat i bl.a. Europadomstolens dom i Association for European Integration and 
Human Rights och Ekimdzhiev mot Bulgarien, (62540/00), 28 juni 2007, p. 76.
704 Se Europadomstolens beslut i Weber och Saravia mot Tyskland, (54934/00), 29 juni 2006
705 Se Europadomstolens dom i Liberty m.fl. mot Förenade Konungariket, (58243/00), 1 juli 
2008, i den brittiska lagstiftningen fanns enligt domstolen flera brister. De skäl som kunde 
motivera inhämtning var mycket vida i sin formulering, exempelvis ”national security”, ”pre-
venting or detecting serious crime” eller ”safeguarding the economic well-being of the United 
Kingdom”. Dessutom fanns riktlinjer för granskning, spridning och lagring som skulle för-
hindra 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.”
706 Se exempelvis Europadomstolens dom i Kennedy mot Förenade Konungariket, (26839/05), 
den 18 maj 2010, p. 160.
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Om en åtgärd funnits vara i enlighet med lag ska som sista steg åtgärden 
prövas mot om den är förenlig med art. 8, 2 p. andra meningen, dvs. om 
åtgärden är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Detta är i grund och botten 
en proportionalitetsbedömning. Det måste i detta led visas att åtgärden som 
inskränker den konventionsskyddade rättigheten både uppfyller ett viktigt 
socialt behov och att åtgärden är proportionerlig i förhållande till hur den 
ska uppfylla detta behov. Här spelar både målets betydelse och åtgärdens 
praktiska effekt in.707 Domstolen har i förhållande till begreppet ’nödvändigt’ 
uttalat att detta ”inte är synonymt med ’oumbärligt’, men inte heller har det 
flexibiliteten hos uttryck som ’tillåtligt’, ’vanligt’, ’användbart’, ’skäligt’ eller 
’önskvärt’”.708

Staten har därmed i praxis tilldelats en viss frihet att bedöma huruvida en 
inskränkning är nödvändig, men denna ”margin of appreciation” är inte obe-
gränsad och Europadomstolen har reserverat sig rätten att bedöma om såväl 
en lagstiftningsåtgärd som ett beslut att tillämpa en viss åtgärd (även om ett 
sådant beslut har tagits av en självständig nationell domstol) är ”nödvändig” i 
konventionens mening.709 Hur stor statens egen bedömningsrätt är beror på 
vad målet är med åtgärden, liksom på rättighetsintrångets karaktär. i frågor 
rörande statens säkerhet kan dock staten åtnjuta ett något större svängrum 
eftersom det rör frågor av fundamental betydelse.710

även när bedömningar av ett intrång i en skyddad rättighet varierar mellan 
olika nationella rättssystem lämnar Europadomstolen en större frihet till sta-
terna att själva göra sin egen bedömning.711 Det i praxis utvecklade institutet 
margin of appreciation får i detta sammanhang funktionen av att ge utrymme 
för ett visst kulturellt relativistiskt skönsmässigt beslutsutrymme för staten.712 
Detta utrymme innebär att hänsyn kan tas till landets egna traditioner vid 

707 taylor, 2002, s. 68–69.
708 Citatet översatt från Europadomstolens dom i Silver m.fl. mot Förenade Konungariket, 
(5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75), 25 mars 1983, p. 97, 
uttalandet grundar sig på Europadomstolens dom i Handyside mot Förenade Konungariket, 
(5493/72), 7 december 1976, p. 48. Originalets engelska: the adjective ’necessary’ is not syno-
nymous with ’indispensable’, neither has it the flexibility of such expressions as ’admissible’, 
’ordinary’, ’useful’, ’reasonable’ or ’desirable’.”
709 Europadomstolens dom i Handyside mot Förenade Konungariket, (5493/72), 7 december 
1976, p. 49.
710 Se exempelvis Europadomstolens dom i Leander mot Sverige, (9248/81), 26 mars 1987, 
p. 59, se även Ovey & White, 2010, s. 330–331.
711 Se Harris et. al. 2009, s. 352–353, Ovey & White, 2010, s. 328.
712 rivers, 2007, s. 178. En sådan ’cultural discretion’ är dock ifrågasatt och det bör enligt 
rivers poängteras att den endast påverkar proportionalitet i strikt mening och inte frågan om 
nödvändighet.
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utformandet av lagstiftningen, ett uttryck för en hänsyn till implementerings-
friheten av folkrättsliga instrument.713 Bedömningsmarginalen för staten har 
dock uttryckts vara beroende av om den nationella lagstiftningen på området 
håller sig i vad som kan betecknas som mittfåran av konventionsstaternas 
lagstiftningspraxis, eller om den utgör ett tydligt utstickande exempel från 
en i övrigt likartad praxis.714 i sådana frågor där staten måste göra en mer 
brådskande bedömning för att skydda den allmänna säkerheten har Europa-
domstolen också öppnat för en mer tillåtande tillämpning, exempelvis när det 
gäller begränsande av demonstrationsfriheten.715

Denna ”margin of appreciation” är dock inte utan förbehåll även vad gäller 
frågor kring nationell säkerhet, utan beror bland annat på hur grundläggande 
domstolen bedömer att den inskränkta rättigheten är.716 i fråga om avlyssning 
av telekommunikation har domstolen konstaterat att det i första hand var 
staternas uppgift att bedöma under vilka förutsättningar hemlig övervakning 
ska bedrivas, men inte utan gränser.

”Nevertheless, the Court stresses that this does not mean that the Contract-
ing States enjoy an unlimited discretion to subject persons within their juris-
diction to secret surveillance. The Court, being aware of the danger such a 
law poses of undermining or even destroying democracy on the ground of 
defending it, affirms that the Contracting States may not, in the name of 
the struggle against espionage and terrorism, adopt whatever measures they 
deem appropriate. […] The Court must be satisfied that, whatever system of 
surveillance is adopted, there exist adequate and effective guarantees against 
abuse. This assessment has only a relative character: it depends on all the cir-
cumstances of the case, such as the nature, scope and duration of the possible 
measures, the grounds required for ordering such measures, the authorities 
competent to permit, carry out and supervise such measures, and the kind of 
remedy provided by the national law.”717

713 Christoffersen, 2009 s. 132.
714 Se Europadomstolens dom i S. och Marper mot Förenade Konungariket, (30562/04, 
30566/04), 4 december 2008, p. 112.

”in the Court’s view, the strong consensus existing among the Contracting States in this 
respect is of considerable importance and narrows the margin of appreciation left to 
the respondent State in the assessment of the permissible limits of the interference with 
private life in this sphere. The Court considers that any State claiming a pioneer role in 
the development of new technologies bears special responsibility for striking the right 
balance in this regard.”

715 Kommissionens beslut i Rassemblement Jurassien och Unite Jurassienne mot Schweiz, 
(8191/78), 10 oktober 1979.
716 Cameron, 2000, s. 30. Se även rivers, 2007, s. 179.
717 Europadomstolens dom i Klass m.fl. mot Tyskland, (5029/71), 6 september 1978, p. 49–50.
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Domstolen har på ett liknande sätt anfört att även om underrättelsetjänster 
legitimt kan existera i ett demokratiskt samhälle så är deras mandat för hemlig 
övervakning av medborgare bara acceptabla under konventionen så länge de 
är strikt nödvändiga för att skydda demokratiska institutioner.718

Frågan om en åtgärd är nödvändig, eller i förlängningen proportionerlig, 
har också en koppling till de rättssäkerhetsmekanismer som finns kopplade till 
åtgärden, den förutsebarhet som åtgärden har (se ovan) samt de möjligheter 
till enskilda har att söka upprättelse vid missbruk av en åtgärd.719 Domsto-
lens bedömning av begreppet ”nödvändigt” kan därför inte bara ses som en 
bedömning om åtgärden i sig är proportionerlig mot de mål som staten vill 
uppnå med åtgärden, utan även om de rättssäkerhetsgarantier som uppställs är 
proportionerliga i förhållande till de risker för missbruk som åtgärden medför.

4.4.4  Europakonventionens betydelse för inhemska 
proportionalitetsbedömningar

även om bedömningen av svensk rätts överensstämmelse med Europakon-
ventionen ligger utanför syftet med denna studie visar Europadomstolens 
praxis på vissa för denna studie relevanta förhållanden. För det första att 
känsligheten i olika typer av uppgifter varierar vilket leder till varierande krav 
på rättssäkerhetsmekanismer. För det andra, att kravet på ett tydligt och för-
utsebart lagstöd får anses förhållandevis högt ställt, vilket torde innebära en 
inte obetydlig tröskel för lagstiftaren att nå upp till. För det tredje att kon-
ventionsstaterna och därmed den svenska lagstiftaren med undantag för detta 
legalitetskrav har en förhållandevis stor frihet att 1) formulera vad som är 
ett säkerhetsproblem, 2) vilka åtgärder som är nödvändiga, och 3) huruvida 
åtgärderna är proportionerliga. Samtidigt går det att utläsa att denna frihet 
är sammankopplad med en generell förutsättning, nämligen att varken for-
mulerandet av säkerhetsproblemet, de lagstiftningsåtgärder som tas eller den 
konkreta tillämpningen får vara föremål för godtycke eller lämna öppet för 
godtycke i tillämpningen. Såväl exekutiven som dess myndigheter måste vid 
inskränkningar av konventionsskyddade rättigheter vara föremål för någon 
form av fristående och självständig rättslig kontroll – en kontrollmakt som 
domstolen föredrar att se placerad hos domstol.

Det bör också framhållas att Europakonventionen utgör ett minimiskydd 
och inte en bör utgöra en gräns som lagstiftaren ska försöka lägga sig så nära 

718 Europadomstolens dom i Segerstedt och Wiberg m.fl. mot Sverige, (62332/00), 6 juni 2006, 
p. 88.
719 White & Ovey, s. 366–367, Cameron, 2000, s. 126–127.
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som möjligt.720 Genom att domstolen inte i särskilt stor utsträckning tende-
rar överpröva interna proportionalitetsbedömningar blir den inhemska lag-
stiftningsprocessen den primära punkt där värderingen och balanseringen av 
olika värden slutligen äger rum så länge primära legalitetskrav är uppfyllda. 
Konventionen kan ses som en materiell ram inom vilken den nationella lag-
stiftaren fritt kan utöva sin lagstiftningsmakt. Den exakta vidden av denna 
ram kan variera beroende på vilka kontrollmekanismer som finns och i vilken 
utsträckning den offentliga maktutövningen är underställd fristående pröv-
ning. inom denna ram är dock lagstiftaren framför allt bunden av nationella 
normer. Samtidigt kan konventionen tjäna som en normativ grund för att 
peka på aspekter i lagstiftningen som får ses som mer principiellt känsliga och 
därigenom bör vara föremål för särskilda överväganden.

4.5  Skyddet för den personliga integriteten  
i regeringsformen

i Sverige har hemfriden varit skyddad genom 1809 års regeringsforms 16 §,721 
som i sin tur hämtats från den gamla landslagens konungaed.722 Bestäm-
melsen har inte ansetts utgöra ett egentligt rättsligt skydd för medborgarnas 
fri och rättigheter.723 Ett skydd för förtrolig kommunikation så som post- 
och telefonhemligheten fanns inte heller i denna regeringsform. Ett sådant 
skydd fanns dock i Europakonventionen som Sverige undertecknade redan 
1952,724 men ett skydd för den personliga integriteten kom att få uttryckligt 
genomslag i grundlagen först genom 1974 års regeringsform och 2 kap. 6 § 
rF. Bestämmelsen fastslår i sin nuvarande form att individen gentemot det 
allmänna ska vara skyddad mot dels påtvingade kroppsliga ingrepp, kropps-
visitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av 
brev eller annan förtrolig försändelse. även hemlig avlyssning eller upptag-
ning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande finns uppräknat i 
bestämmelsen. i och med 2010 års grundlagsrevision har det tillkommit ett 
andra stycke som även ska tillförsäkra individer ett skydd gentemot det all-
männa mot betydande intrång i den personliga integriteten som sker utan 
samtycke och som innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes 

720 Se Cameron i SOU 2010:103, s. 429, med hänvisningar, se även victor, Svjt 2013, 
s. 396.
721 ”Konungen bör […] ingen fred i dess hus störa eller störa låta”
722 malmgren, et. al., 1971, s. 24–27, Herlitz, 1956, s. 22.
723 Se Prop. 1973:90, s. 192, SOU 2007:22, s. 48.
724 Se ovan avsnitt 4.4.
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personliga förhållanden.725 intressant att notera är att även om behovet av ett 
skydd för förtrolig kommunikation inte berördes särskilt ingående i samband 
med tillkomsten av 2 kap. 6 § rF så kopplades detta skydd av Grundlags-
beredningen till den negativa yttrandefriheten.726

Ett absolut skydd för tre aspekter kopplade till den personliga integriteten 
finns i rF genom ett absolut förbud mot åsiktsregistrering i 2 kap. 3 §,727 
dödsstraff i 2 kap. 4 §, och genom skyddet mot tortyr och olika slags kropps-
liga ingrepp i 2 kap. 5 §.

Utöver detta skydd för vissa mer specifika aspekter av den personliga inte-
griteten tillkom sedan 1976 års regeringsform ett målsättningsstadgande som 
återfinns i som nuvarande form i 1 kap. 2 § 4 st. rF där det framgår att det 
allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhäl-
lets alla områden samt värna den enskildes privat- och familjeliv.728 Detta 
målsättningsstadgande saknar förvisso huvudsakligen rättslig effekt men kan 
ändå ha viss politisk betydelse,729 liksom en betydelse för att utröna vilket 
skyddsvärde den personliga integriteten har.730 Förhållandet mellan detta 
målsättningsstadgande och rättigheterna i 2 kap. rF har beskrivits som att 
”det förstnämnda ger den enskilde ett skydd med hjälp av det allmänna, 
medan rättigheterna i 2 kap. rF garanterar den enskilde ett skydd mot det 
allmänna”.731

Grundlagen tillerkänner dock inte utöver dessa bestämmelser någon gene-
rell rätt till personlig integritet,732 även om ordalydelsen möjligen kan ge 
bilden av det. Det ansågs av Fri- och rättighetsutredningen som uteslutet 
med ett mer generellt skydd om detta skulle utformas som en rättsregel.733 
Skyddet blir istället i första hand beroende av särskilda skyddsbestämmelser 
i lag. rättigheten är utifrån regeringsformen inte heller att betrakta som en 

725 SFS 2010:1408
726 SOU 1972:15, s. 159.
727 Det bör påpekas att skyddet endast gäller renodlad åsiktsregistrering, dvs. att en medbor-
gare utan samtycke registreras enbart på grund av sin politiska åskådning. Om denna politiska 
åskådning är absolut nödvändig i en registrering som sker av andra skäl så kan sådan registre-
ring vara godtagbar. Se polisdatalagen 2 kap. 10 § 2 st. Se även prop. 1975/76:209, s. 118.
728 tidigare angavs att att den offentliga makten bör utövas så att den enskildes privat- och 
familjeliv skyddas.
729 Se Nergelius, 2006, s. 119.
730 Se avsnitt 4.7 nedan.
731 SOU 2008:3, s. 96.
732 Frånvaron av ett generellt skydd för den personliga integriteten i bland annat den svenska 
rätten har tolkats som ett tecken på att den personliga integriteten är en rättighet som värderas 
förhållandevis lågt, se aarli 2005, s. 562
733 SOU 1975:75 s. 168, se vidare avsnitt 4.6 nedan.
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absolut rättighet. Detta kan illustreras av att medborgarna ska vara skyddade 
mot exempelvis hemlig avlyssning, samtidigt som man snabbt kan konstatera 
att sådana möjligheter existerar och under en längre tid har existerat som 
tvångsmedel i rättegångsbalken. Det är således möjligt att göra undantag från 
regeringsformens skydd för den personliga integriteten, och regeringsformens 
rättighetskatalog har ibland beskrivits som att den i första hand syftar till att 
möjliggöra sådana undantag.734 Denna möjlighet framgår av 2 kap. 20 § rF 
där det stadgas rörande skyddet i 2 kap. 6 § att detta kan begränsas genom 
lag. rättighetsskyddet får således anses begränsat i den mening att det genom 
denna skrivning kan åsidosättas genom vanlig lag. Grundlagsskyddet innebär 
dock att inskränkningar i rättigheten inte kan göras i förordning och riks-
dagens godkännande krävs således (Detta framgår även av 8 kap. 2 § rF). Det 
gäller även vissa särskilda regler för en sådan begränsning, dessa regler finns 
uppräknade i nästföljande paragraf 6 kap. 21 § rF.

Lagstiftning som innebär begränsningar av rättighetsskyddet med hänvis-
ning till 2 kap. 20 § måste enligt 2 kap. 21 § uppfylla fyra krav. Det första 
kravet är att ändamålet med begränsningen ska vara godtagbart i ett demo-
kratiskt samhälle. Detta krav motsvarar ett liknande krav som görs i Euro-
pakonventionen, men är i praktiken svårtillämpat vid en lagprövningssitua-
tion. Bull påpekar exempelvis att kravet är oprecist vilket gör det svårt för en 
domstol att hävda att en lag som godkänts av såväl regering som riksdag inte 
är godtagbar i ett demokratiskt samhälle.735 Det andra kravet som ställs är att 
begränsningen aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 
det ändamål som har föranlett den. Detta är att betrakta som ett uttryck för 
proportionalitetsprincipen.736 även detta krav återfinns som redan nämnts 
när det gäller inskränkningar av den personliga integriteten i Europakonven-
tionen. En begränsning får inte heller gå så långt så att den innebär ett hot 
mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar.737 till 
sist får rättighetsbegränsningar göras enbart på grund av politisk, religiös, kul-
turell eller annan åskådning. av dessa fyra regler är proportionalitetskriteriet 
det mest väsentliga och innebär att exempelvis ett tvångsmedel inte endast 
ska vara proportionerligt på tillämpningsnivån, utan även på lagstiftnings-
nivån. Dessa krav har beskrivits som ett tydlighetskrav gentemot lagstiftaren. 
Det innebär att resonemangen bakom lagstiftningen och på vilket sätt den 

734 Se Bull & Sterzel, 2013, s. 63, som dock anser att denna karakteristik möjligen är något 
orättvis, men utgör en viktig iakttagelse.
735 Ibid. s. 100
736 Bull & Sterzel, 2013, s. 101, Nergelius, 2006, s. 136, Nergelius, 1996, s. 720–722.
737 Bull & Sterzel, 2013, s. 101.
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uppfyller dessa krav noga ska redovisas för att underlätta bedömningen för 
riksdagsledamöter, domstolar och myndigheter.738

En formell regel rörande lagstiftningsproceduren för (bland annat) integri-
tetsbegränsande lagstiftning finns i 2 kap. 22 §. Genom denna regel kan en 
minoritet i riksdagen vilandeförklara exempelvis ett integritetsinskränkande 
lagförslag i minst tolv månader. Så har också skett bland annat i fråga om för-
svarets radioanstalts möjligheter att idka signalspaning i tråd, samt förslaget 
om införande av datalagringsdirektivet.739 Syftet med regeln är att ge möjlig-
het till att ytterligare belysa och debattera frågan, men det kan diskuterats om 
detta faktiskt har skett vid de vilandeförklaringar som ägt rum.740 Så länge 
riksdagsmajoriteten fortfarande ett år senare kan tänkas vara för ett förslag 
går det för denna att vänta ut vilandeperioden och sedan rösta igenom en 
rättighetsbegränsande lagstiftning oförändrad.

regeringsformens skydd i 2 kap. 6 § rF är som synes främst av formell 
betydelse vid lagstiftningsåtgärder, även om regeringsformen på senare tid 
kommit att tillämpas mer direkt av Högsta domstolen i den s.k. mangadomen, 
där domstolen prövade straffbestämmelsen rörande barnpornografibrott i 
16 kap. 10 a § BrB direkt mot skyddet för yttrande- och informationsfriheten 
i rF för att genom grundlagskonform tolkning se om inskränkningen i straff-
bestämmelsen i det konkreta fallet levde upp till kraven för inskränkningar 
enligt i 2 kap. 20, 21 och 23 §§ rF.741 Det kan utifrån fallet inte anses otänk-
bart att regeringsformens skydd i fortsättningen kommer få en större betydelse 
även materiellt, även om läget fortfarande kan anses oklart.742

En viktig bestämmelse finns också i rF 2 kap. 19 § (tidigare 2 kap. 23 §) 
som stadgar att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges 
åtaganden på grund av Europakonventionen, samt 11 kap. 14 § rF. Sedan 
1994 är Europakonventionen en del av svensk lag, men denna lag befinner 
hierarkiskt på nivån av vanlig lagstiftning. Genom 2 kap. 19 § rF ges dock 
Europakonventionen en särskild ställning genom att den härigenom i viss 
mån kan motivera lagprövning av lagstiftning som inskränker på av konven-
tionen skyddade rättigheter.743 Förhållandet mellan denna normprövnings-
möjlighet och den i 11 kap. 14 § rF har diskuterats. Det har tidigare antagits 
att det uppenbarhetsrekvisit som tidigare fanns i 11 kap. 14 § även gällt för 

738 Ibid.
739 rskr. 2005/06:320, rskr. 2006/07:208.
740 Se Nergelius, 2006, s. 149.
741 Se Nja 2012 s. 400.
742 Se victor, 2013, s. 343.
743 Ibid. s. 354.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   208 2013-10-16   16.34



209

4 Personlig integritet och skyddet för privatlivet

normprövning i förhållande till Europakonventionen.744 Utöver detta skulle 
motsättningar mellan svensk lag och konventionen främst lösas genom s.k. 
fördragskonform tolkning där den svenska rätten tolkas så den överensstäm-
mer med Europakonventionen.745 Genom att uppenbarhetsrekvisitet sedan 
grundlagsreformen 2010 tagits bort från 11 kap. 14 § rF torde även norm-
prövning enligt 2 kap. 19 § oftare kunna aktualiseras.746 Samtidigt bör även 
prövning gentemot regeringsformen oftare kunna aktualiseras, vilket av dessa 
regelverk som blir aktuellt torde bero på vilket som i den konkreta frågan ger 
starkast rättighetsskydd.747 Normprövningsmöjligheterna i förhållande till 
regeringsformen och Europakonventionen är en komplicerad fråga som inte 
närmade kommer utvecklas här. Det kan dock anmärkas att normprövning 
i förhållande till såväl rF och EKmr, liksom inom tillämpningsområdet 
av EU-rätten till rättighetsstadgan,748 sannolikt kommer få ökad betydelse. 
Bestämmelsen i 19 § ska dock inte tolkas som att den ger Europakonven-
tionen status av grundlag. Distinktionen blir av betydelse när en konven-
tionsbestämmelse kolliderar med en grundlagsbestämmelse då den senare går 
vinnande ur konflikten.749

att skyddet för den personliga integriteten inte utifrån rF kan betraktas 
som generellt, utan istället i stor utsträckning beroende av specifika skydds-
bestämmelser gör den konkreta rätten till personlig integritet till en förhål-
landevis svårbestämd fråga. trots att skyddet för exempelvis korrespondens 

744 jfr Bull & Sterzel, 2013, s. 96.
745 Prop. 1993/94:117 s. 36 f., Nja 2010 s. 168, Nja 2005 s. 805.
746 Prop. 2009/10:80, s. 147–148.
747 Frågan kompliceras av att regeringsformens rättighetsbestämmelser utformats med kon-
ventionen som förebild. Samtidigt kan tolkningen av bestämmelserna skilja sig åt, som Dag 
victor påpekat vore det klokt att förhålla sig till konventionen

”mindre som en potentiell källa till normkonflikter än som ett stöd för en rättstillämp-
ning som präglas av omsorg om sådana värden som konventionen skyddar men som har 
giltighet och bör beaktas även helt oberoende av denna. Det innebär också att den nivå 
som Europadomstolen kräver för att förfaranden inte ska stå i strid med konventionen 
sällan är den nivå som bör ställas upp som mål för den respekt som fri- och rättigheterna 
ska tillmätas på nationell nivå. ambitionerna bör vara högre. Det finns goda skäl att hålla 
ett respektavstånd, en säkerhetsmarginal, i förhållande till den gräns för konventionsbrott 
som Europadomstolen bevakar.”

Se victor, 2013, s. 396.
748 Prop. 2009/10:80, s. 146. regeringen konstaterar att ”[i] de fall stadgan eller Europa-
konventionens fri- och rättigheter är tillämpliga inom EU-rätten ska svenska myndigheter ge 
dessa bestämmelser företräde framför svenska nationella föreskrifter även om motstridigheten 
inte är uppenbar”.
749 Bull & Sterzel, 2013, s. 95, rÅ 2006 ref. 87.
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och förtroliga telefonsamtal nämns i rF så består det egentliga skyddet av 
regler om tystnadsplikt i lag om elektronisk kommunikation (LEK). Då 
dessa regler i sin tur innehåller undantag för utlämnande av uppgifter till 
brottsbekämpande myndigheter eftersom LEK dessutom innefattar krav på 
anpassningsskyldighet för att möjliggöra exempelvis teleavlyssning,750 blir 
det konkreta rättsliga skyddet för den personliga integriteten i förhållande 
till dessa uppgifter de processuella krav som ställs för inhämtning och utläm-
nande av uppgifter om telekommunikation i de regelverk som ger mandat 
till sådan inhämtning/utlämnande. regelverket kring hemliga tvångsmedel i 
rättegångsbalken, liksom i de preventiva tvångsmedelslagar som på senare tid 
tillkommit utgör således på samma gång undantagsregler som ger brottsbe-
kämpande myndigheter mandat till inhämtning, och det konkreta utflödet 
av regeringsformens skydd för den personliga integriteten i detta avseende.

Genom att integritetsskyddet i grundlagen sällan eller aldrig betraktas som 
bestämmelser som en individ direkt eller konkret kan stödja sig på för att 
hävda sin rätt till personlig integritet i domstol blir de i 2 kap. 21 § förekom-
mande kraven på sådan lagstiftning som begränsar grundlagsskyddade rättig-
heter centrala för att regeringsformens skydd för den personliga integriteten 
ska få genomslag. Dessa formella krav, särskilt iakttagandet av proportiona-
litetsprincipen och att lagstiftningen inte får gå så långt som att hota den 
fria åsiktsbildningen, blir beroende av hur lagstiftaren beaktar rättighetens 
närmare innehåll, värde och funktion i samhället, samt i vilken utsträck-
ning lagstiftaren utför och redovisar sin proportionalitetsbedömning.751 Det 
finns därför anledning att närmare undersöka vilken form den personliga 
integriteten tagit i de utredningar som närmare undersökt dess innebörd och 
betydelse.

750 Se avsnitt 5.1.1 nedan.
751 integritetsskyddskommittén har anfört att rättighetsbegränsande lagstiftning ofta arbe-
tas fram utan att konsekvenserna för integritetsskyddet tillräckligt beaktas se SOU 2007:22 
s. 445, och i sitt andra betänkande SOU 2008:3, s. 189, konstaterat att

”en lagstiftning av hög kvalitet måste vara baserad på genomtänkta behovsanalyser, intres-
seavvägningar och konsekvensbeskrivningar. Dess kännetecken är ändamålsenlighet, lag-
tekniskt invändningsfria lösningar, lättillgänglighet och klarhet. En sådan lagstiftning 
förutsätter ett fullvärdigt beslutsunderlag, noggrant arbete och tillräckligt med tid.”
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4.6  Den personliga integritetens generella betydelse 
enligt svenska offentliga utredningar

i det följande behandlas begreppet personlig integritet i svensk kontext ut -
ifrån hur integritetsbegreppet i allmänhet diskuterats i offentliga utredningar. 
avsnittet är avsett att utgöra en allmän bakgrund till analysen av hur personlig 
integritet behandlats i de konkreta lagstiftningsåtgärder som berörs i kapitel 
8.integritetsfrågor har i Sverige under årens lopp varit föremål för ett flertal 
utredningar. Senaste gången personlig integritet utreddes utifrån ett brett 
perspektiv i svensk rätt var i 2004 års integritetsskyddskommitté.752 Kom-
mittén hade till uppdrag att kartlägga och analysera sådan lagstiftning som 
rörde den personliga integriteten, överväga behovet av en ändring av 2 kap. 
3 § regeringsformen samt överväga om det vid sidan av befintlig lagstift-
ning behövdes generellt tillämpliga bestämmelser till skydd för den person-
liga integriteten.”753 Detta var inte den första utredning som haft ett sådant 
brett mandat. En liknande övergripande utredning hade tidigare gjorts av 
en integritetsskyddskommitté 1966 vars arbete sträckte sig mellan 1966 och 
1980.754 Därutöver bör särskilt nämnas Grundlagsberedningen och 1973 
års fri- och rättighetsutredning vars förslag låg till grund för införandet av 
fri- och rättighetsskyddet i 2 kap. rF.755 Därutöver har en rad andra utred-
ningar har också behandlat delfrågor rörande den personliga integriteten; 
Yttrandefrihetsutredningen lämnade sitt slutbetänkande 1983 och berörde 
bland annat konflikter mellan yttrandefriheten och den personliga integrite-
ten.756 Data- och offentlighetskommittén kom 1987 med sitt delbetänkande 
”Integri tetsskyddet i informationssamhället 3, Grundlagsfrågor” som låg till 
grund för nuvarande 2 kap. 3 § rF som förbjuder åsiktsregistrering.757 1994 
kom departementspromemorian ”Skyddet för enskilda personers privatliv – En 
studie” som främst var en kartläggning av integritetsskyddet med vissa inter-

752 Kommittén tog namnet ”integritetsskyddskommittén”. För att skilja den från 1966 års 
kommitté med samma namn benämner jag den 2004 års integritetsskyddskommitté. Kom-
mittén lämnade en delrapport 2007; ”Skyddet för den personliga integriteten – kartläggning 
och analys” (SOU 2007:22). Ett år senare lämnades slutbetänkandet ”Skyddet för den per-
sonliga integriteten – Bedömningar och förslag” (SOU 2008:3).
753 SOU 2007:22, s. 3.
754 1966 års integritetsskyddskommitté. Kommittén lämnade delbetänkandena SOU 1970: 
47 – Skydd mot avlyssning, SOU 1974:85 – Fotografering och integritet, SOU 1976:48 – 
reklam och integritet, samt slutbetänkandet SOU 1980:8 – Privatlivets fred.
755 SOU 1972:15, SOU 1975:75.
756 SOU 1983:70
757 Ds ju 1987:8
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nationella utblickar.758 Utöver dessa utredningar som på ett eller annat sätt 
utifrån olika perspektiv berört frågan om personlig integritet så finns också ett 
större antal utredningar och lagförslag som berört frågor där personlig inte-
gritet inte varit det direkta utredningsintresset men där det utgjort en av de 
frågor som utredningen haft att ha i beaktande. i det följande redogörs för hur 
integritetsbegreppets generella betydelse har kommit att tolkas utifrån olika 
svenska utredningar och förarbeten. En del av de definitioner som används 
här kommer att återkomma i kapitel 8 där avvägningar granskas specifikt i 
förhållande till vissa lagändringar. i detta avsnitt behandlas dock specifikt 
begreppet personlig integritet och vad det i den offentliga lagstiftningsdiskus-
sionen ansetts innebära.

En tydlig trend som kan utläsas vad gäller den svenska synen på personlig 
integritet är att begreppet inte i lagstiftningen kommit att definierats ut  ifrån 
någon allmängiltig princip eller samlad formulering. Strömholm skrev år 
1971 att trots att begreppet varit föremål för en massiv diskussion under ett 
tiotal år så var det ”inte utan att ’integritetsskydd’ och ’privatlivets helgd’ – på 
samma sätt som ’miljövård’ – blivit ett av dessa värdeladdade men oanalysera-
de honnörsord som utgör en plåga i all saklig debatt.”759 mycket riktigt tycks 
personlig integritet – även efter det att Strömholm gjorde sin iakttagelse – av 
olika kommittéer och utredare uppfattas som ett synnerligen svårbestämt 
begrepp vilket kan utläsas av de definitionsmässiga problem de brottas med i 
sina respektive utredningsarbeten.

1966 års integritetsskyddskommitté anslöt sig främst till vad som får 
beskrivas som en negativ bestämning av begreppet personlig integritet. i sitt 
betänkande Privatlivets fred fick exempelvis betänkandets intresseområde 
definieras utifrån vissa delar av integritetsskyddets struktur – snarare än från 
någon begreppsmässig definition.760 Kommittén hänvisade också till Ström-
holms s.k. kränkningsförteckning, som definierar vissa typer av kränkningar 
av den personliga integriteten. Det går i kommitténs syn, åtminstone i dess 
slutbetänkande, att utläsa att den hämtat tydlig inspiration från denna Ström-
holmska kränkningsmodell.761 Strömholms kränkningsmodell utgår från att 
det bättre går att få grepp om det vaga begreppet ”privatliv” (Strömholm ville 
undvika begreppet personlig integritet, se ovan) genom att studera vissa kon-
kreta åtgärder ”som vid en liberal tolkning av termen ’privatliv’ principiellt 

758 Ds 1994:51
759 Strömholm, 1971 s. 696.
760 SOU 1980:8, s. 70.
761 SOU 1980:8, s. 70–71. Strömholm i sin tur utgick från internationella juristkommis-
sionens resolution från 1967.
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kan anses som kränkningar.”762 Dessa kränkningar kan enligt Strömholm delas 
upp i tre huvudgrupper; ”intrång, vare sig i fysisk eller annan mening, i en 
persons privata sfär; insamlande av uppgifter om en persons privata förhållan-
den; offentliggörande eller annat utnyttjande (t.ex. som bevis inför rätta, som 
medel för utpressning) av material om en persons privata förhållanden.”763 
Dessa tre huvudgrupper kunde sedan, menade Strömholm, byggas ut till en 
lista, som kompletterad med vissa uppgifter om kränkningarnas huvudmän 
och syfte kunde ligga till grund för ett slags analytiskt frågeschema som kunde 
bidra till att avgöra om en åtgärd kränkte den personliga integriteten.764

Fri- och rättighetsutredningen ansåg inte heller att den kunde ge den per-
sonliga integriteten någon klar avgränsning. av detta skäl så ansåg den att ett 
allmänt integritetsskydd i grundlagen var uteslutet. Samtidigt ansågs tillgång-
en till en fredad sektor för den enskilde som grundläggande i en demokrati. 
Denna fredade sektor kunde inte vara föremål för ett absolut skydd utan var 
enligt utredningen föremål för begränsningar av gemenskapens krav. Utred-
ningens lösning var att införa det målsättningsstadgande i regeringsformens 
1 kap. 2 § som nämnts ovan.765 Det är av viss betydelse i sammanhanget 
att utredningen såg som sin huvuduppgift att stärka grundlagsskyddet för 
den fria åsiktsbildningen. även om skyddet för den personliga integriteten 
i regeringsformen skyddar integriteten är syftet med bestämmelserna även 
att skydda den fria åsiktsbildningen.766 Det blir också tydligt genom mål-
sättningsstadgandet som infördes efter Fri- och rättighetsutredningens för-
slag, där värnandet av privat- och familjeliv placerades i det stycke som rörde 

762 Strömholm, 1971 s. 698.
763 Ibid.
764 Kränkningsförteckningen i Strömholm, 1971, s. 698–699, innebar att följande hand-
lingar krävde beaktande:

”1. tillträde till och genomsökande av privata lokaler eller annan egendom; 2. kropps-
undersökning; 3. medicinska undersökningar, psykologiska tests o.s.v.; 4. intrång i en 
persons privata sfär genom skuggning, spionerande, telefonterror o.d.; 5. som ett särfall 
till grupp 1 och 4: ofredande genom företrädare för massmedierna; 6. olovlig ljudupptag-
ning, fotografering eller filmupptagning; 7. brytande av brevhemligheten; 8. telefonav-
lyssning; 9. utnyttjande av elektronisk avlyssningsapparatur; 10. spridande av förtroliga 
uppgifter (t.ex. genom advokater, läkare, själasörjare); 11. avslöjande inför offentligheten 
av annans privata förhållanden; 12. olika former av utnyttjande av annans namn, bild 
eller liknande identifieringsmedel; 13. missbruk av annans ord eller meddelanden (exem-
pelvis genom förvrängda eller helt uppdiktade intervjuer); 14. angrepp på annans heder 
och ära.”

765 SOU 1975:75, s. 168–169.
766 jfr SOU 1975:75, s. 381 där skyddet för förtrolig kommunikation kopplas till den nega-
tiva opinionsfriheten.
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demokratins idéer och inte med föreställningar om medborgarnas frihet och 
värdighet.767 På samma sätt har som en absolut gräns för inskränkningar till-
förts att dessa inte får gå så långt att de hotar den fria åsiktsbildningen så som 
en av samhällets grundvalar. även om någon tydlig definition inte slogs fast 
av Fri- och rättighetsutredningen går det här att spåra en utgångspunkt för 
det svenska integritetsskyddet som inte enbart utgår från individens intresse, 
utan det demokratiska samhällets.

Offentlighet- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK) framförde i sitt 
betänkande Data och integritet att personlig integritet omfattar en rätt till 
ensamhet och förtrolig samvaro, men också en begränsning i förhållande till 
hur mycket information om ens person som innehas av en myndighet eller 
organisation. OSK pekade på att omfattande information om enskildas per-
sonliga förhållanden hos en myndighet kunde leda till att denna informa-
tion utnyttjas till ställningstaganden för vilka denna information inte var 
ägnad, och i förlängningen till att den enskildes möjligheter i framtiden blir 
hämmade. Den generella slutsatsen, menade OSK var att ”[s]amhällets krav 
på solidaritet och ekonomisk effektivitet måste begränsas, bl.a. genom att 
övervakningen av den enskilde inte tillåtes bli fullständigt effektiv.”768 Sam-
tidigt påpekades att samförståndet kring en sådan generell definition över-
går i åsiktsskillnader när man övergår till konkreta avvägningsfrågor. Dessa 
åsiktsskillnader finns mellan såväl olika länder som mellan generationer och 
befolkningsgrupper inom landet.769 OSK lade också en tonvikt vid hur upp-
fattningen om personlig integritet förändras över tid.

”OSK finner med hänsyn till det anförda, att någon skarp och detaljerad 
gränsdragning omkring vad som bör vara tillåtet knappast kan göras. även 
om det skulle vara möjligt att ange innehållet i den fredade sektorn vid en viss 
tidpunkt, måste man räkna med att uppfattningen om vad som bör skyddas 
i efterhand kommer att förskjutas.”770

Datalagskommittén gjorde 1978 en ansats att försöka komma närmare en 
definition av begreppet. Den konstaterade att åtskilliga försök i detta syfte 
tidigare gjorts i samband med diskussionerna om personregistreringens risker 
såväl i Sverige som i andra länder, men efter en redogörelse för svensk och 
utländsk juridisk debatt på området konstaterar kommittén att debatten inte 

767 Detta uppmärksammades av integritetsskyddskommittén, se SOU 2008:3, s. 204.
768 SOU 1972:47, s. 57.
769 Ibid.
770 Ibid.
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i väsentlig grad gett underlag för att, i någon större utsträckning än tidigare, 
kunna skapa en generell regel ens i förhållande till datalagen kring vad begrep-
pet personlig integritet innebär utan att denna regel blir antingen för vid eller 
för snäv.771 Kommittén anförde därför att en metod med ”stegvis kartläggning 
av integritetsskyddsbehovet och reglering i anslutning härtill som på så sätt 
valts är också, enligt [Datalagskommitténs] mening, den enda möjliga om 
problemen skall kunna överblickas och hanteras på ett rimligt sätt.”772

Den Strömholmska kränkningsmodellen, om än med tydligare utgångs-
punkt i det rättsliga skyddet mot kränkningar, går också att spåra i tvångs-
medelskommitténs betänkande från 1984.773 Då begreppet personlig integritet 
inte ansågs vara entydigt så utgick kommitténs arbete från en indelning av 
integriteten utifrån olika skyddsregler. Exempelvis fick rumslig integritet bli 
jämställt med skyddet för hemfrid i 2 kap. 6 § rF, den materiella integriteten 
representeras av egendomsskyddet i 2 kap. 18 § rF, den kroppsliga integriteten 
utifrån skyddet mot liv och hälsa, ingrepp i kroppen etc. i 2 kap. 6 § rF, den 
personliga integriteten i fysisk mening gick att utläsa av skyddet för den per-
sonliga friheten och rörelsefriheten i 2 kap. 8 § rF och till sist den personliga 
integriteten i ideell mening, skyddet för personligheten och privatlivet i 1 kap. 
2 § rF.774

även om en mer samlad definition uteblir i de tre mer specifika utredning-
ar, OSK, Datalagskommittén och tvångsmedelskommittén, som nämnts 
ovan går det att utläsa vissa faktorer som i dessa utredningar ansetts vara 
avgörande i fråga om att bedöma djupet av ett integritetsintrång. även om 
dessa faktorer inte kan anses ensamt avgörande kan de ses som faktorer som 
åtminstone i abstrakt mening har ansetts påverka integritetsintrånget. För 
det första informationens art, exempelvis hur känslig informationen om den 
enskilde är.775 För det andra vem som får tillgång till uppgifterna, exempelvis 
om de endast är tillgängliga för en viss myndighet och för personer som har 
särskilda kontakter med den som uppgifterna gäller eller om de blir tillgäng-
liga för en vidare krets.776 För det tredje om information används för ett annat 
ändamål än den ursprungligen var avsedd för, detta även om informationen 

771 SOU 1978:54, s. 40.
772 Ibid. s. 268.
773 SOU 1984:54.
774 Ibid. s. 42.
775 SOU 1978:54, s. 37. SOU 1972:54, s. 57–59
776 SOU 1978:54, s. 37. SOU 1972:54, s. 58–59.
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är av banal natur.777 För det fjärde hur stor mängd, och detaljrikedomen hos, 
information som samlas hos (görs tillgänglig för) en och samma myndighet 
– ”ingen myndighet eller annan enskild person ska ha en fullständig kunskap 
om en person.”778 ”även insamling och hantering av ett stort antal i och för 
sig banala uppgifter kan […] medföra olustiga konsekvenser.”779

Den på senare tid största utredningen om den personliga integriteten 
kom genom 2004 års integritetsskyddskommitté. Denna utredning innehöll 
såväl en ambitiös inventering av den personliga integritetens ställning i den 
svenska lagstiftningen, som förslag och synpunkter för att stärka skyddet. 
När det gäller definitionen av den personliga integriteten redogjorde kom-
mittén för vissa diskussioner som förts av bland annat Westin i amerikansk 
kontext,780 och Strömholm i svensk kontext rörande den personliga integri-
tetens funktioner,781 men vågade i likhet med tidigare utredningar inte heller 
sig på att formulera en allmängiltig definition utan anslöt sig till en form av 
skyddsmodell.

”Utformandet av ett integritetsskydd, i Sverige såväl som på andra håll, synes 
heller inte i praktiken ha tagit sin utgångspunkt i en viss definition av begrep-
pet integritet, utan arbetet har varit inriktat på att från fall till fall förbjuda 
sådana företeelser som inte ansetts försvarbara med hänsyn till dels den skada 
de skulle innebära för den personliga integriteten, dels den skada som ett 
upprätthållande av integriteten skulle åsamka andra beaktansvärda intressen. 
i rättsordningen har med andra ord den faktiska omfattningen av den skyd-
dade personliga integriteten kommit att bestämmas inte genom sofistikerade 
definitioner utan genom summan av ett stort antal skyddsregler av mycket 
varierande slag.”782

Utifrån detta valde integritetsskyddskommittén att inte heller själva söka 
göra någon egen heltäckande definition av detta begrepp då detta inte ansågs 
meningsfullt.783 Däremot tvingades också denna kommitté göra någon form 
av avgränsning rörande begreppets innebörd då detta avgjorde kommitténs 
undersökningsområde. Efter en genomgång av ett antal tidigare försök att 
definiera begreppet så konstaterar utredningen att denna utrednings fokus 

777 SOU 1978:54, s. 37.
778 SOU 1978:54, s. 37. SOU 1972:47, s. 57.
779 SOU 1972:47, s. 58.
780 Westins resonemang berörs närmare i avsnitt 4.7.1 nedan
781 SOU 2007:22, s. 55–59.
782 Ibid. s. 52.
783 Ibid. s. 52.
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kretsade kring den personliga integriteten i ideell mening.784 Utredningen 
avgränsade sedan sin studie i förhållande till vad som kunde ingå i begreppet 
i vid mening och landade i en slags problembaserad definition av sitt utred-
ningsobjekt där information om den enskilde stod i centrum. Frågorna rörde 
exempelvis hur enskilda skyddas mot olovlig insamling av uppgifter om deras 
privata förhållanden, hur enskilda skyddas mot olovligt offentliggörande eller 
negativ användning av enskildas privata information, skyddet mot intrång i 
någons personliga sfär samt skyddet av identifieringsdata som namn och bild. 
alla dessa skyddsfrågor för den enskilde avsåg utredningen att undersöka såväl 
i förhållande till andra enskilda som till det allmänna.785 Upplägget kom så -
ledes i denna del att påminna om tvångsmedelskommitténs.

Sammantaget går det att tydligt se att personlig integritet främst fått sin 
identitet och form utifrån olika skyddsregler i olika delar av lagstiftningen. 
Det är således främst skyddet av den personliga integriteten mot vad som 
allmänt uppfattas som kränkningar som i sig själv utgör och definierar vad 
den personliga integriteten är. Följer man utredningarnas resonemang blir 
således den personliga integritetens innebörd i förlängningen summan av de 
skyddsregler som lagstiftaren funnit det lämpligt att införa i förhållande till 
andra regelsystem eller företeelser som annars skulle inkräkta på den person-
liga sfären. Denna bestämning av den personliga integriteten får anses lida 
av problemet att skyddet för den personliga integriteten blir tämligen frag-
menterat. Det leder också till att begreppet saknar en mer solid rättslig form 
som skulle kunna tjäna som motpol till konkreta lagstiftningsförslag som kan 
tänkas inkräkta på den personliga integriteten eftersom dessa lagstiftningsför-
slag själva kan komma att bestämma den konkreta innebörden av det rättsliga 
skyddet för den personliga integriteten. även när det gäller i förhållande till 
andra grundlagsskyddade rättigheter så lider personlig integritet av svårigheter 
att passa in i regeringsformens rättsliga struktur, vilket 2004 års integritets-
skyddskommitté uppmärksammade:

”Det kan alltså konstateras att regeringsformen och dess förarbeten inte har 
utformats med beaktande av behovet av en grundläggande principiell dis-
kussion om värdet av rätten till integritetsskydd. i den kartläggning som 
kommittén redovisade i sitt delbetänkande har det visat sig att frånvaron av 
en sådan diskussion, som skulle ha kunnat tjäna som en utgångspunkt när 
intresset av att värna den personliga integriteten ställs mot andra grundläg-
gande fri- och rättigheter, har lett till omotiverade negativa konsekvenser för 

784 SOU 2007:22, s. 63.
785 Ibid. s. 64–65.
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integritetsskyddet. Det förhållandet att lagstiftaren inte lägger tillräcklig vikt 
vid integritetsskyddsaspekter när ny lagstiftning arbetas fram och att integri-
tetsskyddet rent allmänt värderas lågt kan således delvis antas ha sin förklaring 
i denna omständighet.”786

Det finns därför, och har även tidigare funnits, ett intresse av att söka sig efter 
en mer samlad begreppsmässig definition av begreppet, och trots att samtliga 
de utredningar som försökt bestämma begreppet i slutändan landat i föresprå-
kandet av en bestämning av begreppet personlig integritet utifrån de skydds-
regler som ställts upp så finns det trevande försök att ge en mer allmängiltig 
definition. 1966 års integritetsskyddskommitté konstaterade exempelvis att 
grundtanken med personlig integritet borde kunna uttryckas som:

”att den enskilde kan göra anspråk på en fredad privat sektor inom vilken han 
kan avvisa inblandning från utomstående. integritetsbegreppet kan i föreva-
rande sammanhang ses som liktydigt med den enskildes anspråk på att infor-
mation om hans privata angelägenheter inte skall vara tillgänglig för eller få 
begagnas av utomstående utan hans vilja.”787

Datalagskommittén försökte som redan nämnts hitta en begreppsmässig defi-
nition. även om den inte ville gå så långt som till att presentera en färdig 
definition så menade den att ett begrepp näraliggande en tysk modell låg 
nära till hands.

”i den mån man anser sig beredd att dra några slutsatser av de återgivna 
exemplen torde särskilt det försök till definition som gjorts i tyskland ligga 
nära det intresseområde datalagen tillkommit för att skydda. Den enskilde 
medborgaren bör enligt denna definition ha rätt och möjlighet att själv vara 
med och bestämma i vilka sammanhang uppgifter om honom bör få utnyttjas 
och hur det sker.”788

trots att 2004 års integritetsskyddskommitté förklarade sig ovillig att formu-
lera någon mer heltäckande definition så konstaterade den att personlig inte-
gritet i allmänhet har betraktats som en sfär i olika skikt där ”de yttre skikten 
rör den enskildes integritet i rent fysisk mening liksom den rumsliga, materi-
ella och kroppsliga integriteten.” Dessa skikt kan i olika utsträckning komma 
att kränkas av olika åtgärder. De innersta skikten av denna sfär är enligt utred-
ningen ”intimt förbundna med individen och oupplösligt sammanflätade 
med dennes personlighet.” i sitt försök att avgränsa sitt arbete menade därför 

786 SOU 2008:3, s. 256.
787 SOU 1980:8, s. 71.
788 SOU 1978:54, s. 39.
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utredningen att en ”utgångspunkt i informationen om den enskilde och som 
även befattar sig med användningen av identifieringsdata synes i allt väsentligt 
fånga in just dessa inre skikt av den personliga integriteten.”789

Eftersom 2004 års integritetsskyddskommittés uppdrag var att överväga 
ett nytt grundlagsskydd för den personliga integriteten tvingades kommittén 
närma sig kärnan av begreppet. i sina överväganden och förslag framförde 
kommittén att tidigare försök att på grundlagsnivå beskriva en kärna av den 
enskildes personliga integritet hade misslyckats, då det varit allt för svårt att 
tillräckligt precist urskilja denna kärna för att ge den ett absolut inskränkan-
deförbud i grundlag.790 Den fortsatte dock:

”Det sagda hindrar inte att det finns vissa moment i den personliga integri-
teten som är särskilt viktiga att ha i åtanke när rättighetsinskränkande åtgär-
der övervägs. Det rör dels en rätt till skydd som tar sikte på den enskildes 
privata tankar och förtroliga kommunikation med andra, den egna kroppen 
samt möjligheten att själv avgöra om känsliga uppgifter, som rör t.ex. hälsa 
eller sexualliv, skall spridas till andra, dels en rätt att stänga om sig, dvs. att 
kunna avskärma sig från omgivningen. Dessa särskilt viktiga moment som 
formar uppfattningen om vad som utgör en människas personliga integri-
tet bildar också en utgångspunkt för kommitténs överväganden huruvida 
skyddet för den personliga integriteten behöver och bör förstärkas genom ny 
lagstiftning.”791

Denna kärnmodell har likheter med den sfärmodell som etablerats i tysk rätt. 
Där talas det i praxis i huvudsak om en intim, privat, social och offentlig sfär 
där det rättsliga skyddet blir beroende av vilken sfär intrånget rör. i den tyska 
modellen erkänns dock den faktiska kärnan, intimsfären som rör det innersta 
tanke- och känslolivet inklusive sexuallivet, ett absolut rättsligt skydd.792

även om något absolut skydd aldrig diskuterades, och kommittén alltså 
inte fäste sig vid någon allmän definition av den personliga integriteten så 
ledde ändå slutsatserna från 2004 års integritetsskyddskommitté fram till ett 
förslag om förstärkt grundlagsskydd för den personliga integriteten. Här låg 
mycket riktigt också informationen om den enskildes personliga förhållanden 
i centrum. 2 kap. 6 § rF skulle enligt förslaget förstärkas med ett andra stycke 
av följande lydelse:

789 SOU 2007:22, s. 65.
790 SOU 2008:3, s. 245.
791 Ibid. s. 245.
792 Se aarli, 2005, s. 550 med hänvisningar.
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”även i annat fall än som avses i första stycket är varje medborgare gentemot 
det allmänna skyddad mot intrång, om det sker i hemlighet eller utan sam-
tycke och i betydande mån innebär övervakning eller kartläggning av den 
enskildes personliga förhållanden.”793

i förslaget kan möjligtvis spåras en viss övergång från ett specifikt skydd 
mot vissa konkreta kränkningar, exempelvis påtvingade kroppsliga ingrepp, 
kroppsvisitation, husrannsakan, avlyssning, etc. till en mer generell skrivning 
som genom sin natur kan appliceras på en större mängd tänkbara situationer. 
Detta var också en del av hur kommittén uppfattade sitt uppdrag.794 Denna 
generella skrivning omfattar dock som synes inte personlig integritet i allmän-
het, en sådan skrivning ansågs bli allt för vag och ansågs inte heller passa in 
i regeringsformens struktur.795 istället valde kommittén att söka sig till den 
kärna av särskilt skyddsvärda områden som även redovisats ovan.796 En av 
utgångspunkterna för kommittén var att ett utökat skydd i rF skulle ge den 
personliga integriteten ett skydd som utgick från ett självständigt värde för 
den personliga integriteten, och inte som de andra reglerna i rF, ett värde som 
utgick från den fria åsiktsbildningen.797

Kommittén underströk att deras förslag inte rättsligt reglerar rätten till 
personlig integritet i sig, men reglerar möjligheterna att göra begränsningar 
genom lag i rättigheten. Dessa lagstiftningsåtgärder skulle genom förslaget 
bli föremål för reglerna om kvalificerat beslutsförfarande i 2 kap. 12 § rF. 
innebörden av kommitténs förslag är således inte ett absolut inskränknings-
förbud, men skulle innebära en tydligare reglering av under vilka förutsätt-
ningar undantag får göras i lag.798

Utredningens förslag till grundlagslagändring trädde ikraft 1 januari 2011 
varför dess praktiska genomslag i förhållande till nya lagstiftningsåtgärder 
ännu är oklart men vissa tendenser går ändå att spåra redan utifrån grundlags-
utredningens förslag. När regeringen år 2010 tillsatte en utredning som skulle 
göra en samlad bedömning av vilken effekt vissa hemliga tvångsmedel haft på 
den personliga integriteten tog regeringen i direktivet fasta på just 2004 års 
integritetsskyddskommittés snävare kärndefinition av begreppet där informa-
tion om den enskilde, inklusive identifieringsdata avseende den enskildes bild, 

793 SOU 2008:3, s. 27.
794 Ibid. s. 244.
795 Ibid. s. 245.
796 Ibid. s. 264.
797 Ibid. s. 210.
798 Ibid. s. 259.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   220 2013-10-16   16.34



221

4 Personlig integritet och skyddet för privatlivet

namn och liknande stod i centrum. Denna definition var den som regeringen 
menade att utredningen skulle använda i sin analys av tvångsmedlens inte-
gritetseffekter.799

Något som framstår som intressant i ovanstående tillbakablick är att det 
svenska integritetsskyddets bakgrund går att finna i skyddet för den fria 
åsiktsbildningen och den personliga integritetens värde för det demokratiska 
samhället. i ljuset av denna bakgrund kan det ses som förvånande att den 
personliga integriteten i senare utredningar diskuteras utifrån huvudsakligen 
ett individperspektiv.800

även i förhållande till individen blir det dock svårt att närmare uppskatta 
värdet av den personliga integriteten i förhållande till andra intressen när den 
framför allt definieras motsatsvis, som skydd mot vissa kränkningar. Ett skydd 
som försetts med undantag. Diskussionen om den personliga integriteten 
i samband med lagstiftning som påverkar densamma riskerar därför kretsa 
mer kring möjligheterna till undantag, än värdet av rättigheten för individ 
och samhälle. Detta trots att det enligt integritetsskyddskommittén tycks 
råda ett närmast totalt samförstånd om att den personliga integriteten har ett 
principiellt värde. Ett värde som av Fri- och rättighetsutredningen ansågs vara 
grundläggande i en demokrati.801

4.7 varför är den personliga integriteten skyddsvärd?
Ovanstående diskussion om den personliga integriteten har i stor utsträck-
ning kretsat kring försök att definiera begreppet konkret i lagstiftning och 
utredningar som rör integritetsbegreppet, samt definiera dess rättsliga skydd. 
Som framgår av genomgången av utredningar rörande den personliga integri-
teten har dessa ofta utgått från en kärnmodell eller en variant av kränknings-
modell som den som presenterats av Strömholm. även tongivande moderna 
rättsvetenskapliga försök att närma sig begreppet har utgått från olika sätt 
varigenom den personliga integriteten kan kränkas.802 Detta är sannolikt en 
följd av svårigheterna att identifiera centrala karaktäristiska element som är 
gemensamma för alla sådana faktorer som påverkar den personliga integri-

799 Dir. 2010:62, s. 8–10.
800 Detta kan delvis kontrasteras mot tyskland där bakgrunden till skyddet i första hand går 
att finna i individens rätt till självbestämmande och autonomi, som också åtnjuter ett stark 
grundlagsskydd, men där diskussionerna rörande den personliga integriteten inte sällan kret-
sar kring samhällsperspektiv. Se avsnitt 4.7.2.1 nedan.
801 SOU 2008:3, s. 205.
802 Se Solove, 2006, s. 477 ff.
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teten.803 Dessa frågor är förvisso av central betydelse, men en fråga som av 
någon anledning sällan hamnat i fokus på senare tid är varför den person-
liga integriteten är skyddsvärd. Detta kan eventuellt tolkas som ett symptom 
på att den personliga integritetens skyddsvärde är någonting förhållandevis 
självklart och som inte behöver beröras närmare.804 Eller att den personliga 
integriteten har ett inneboende värde i sig självt, oberoende av några mer 
instrumentella värden denna personliga integritet kan tänkas fylla.805 att den 
personliga integriteten sedan drygt femtio år har ett skydd i Europakonven-
tionen och utgör en grundlagsskyddad rättighet kan möjligen också bidragit 
till att frågan om varför så är fallet har kommit att hamna i skymundan för 
diskussionen om vad personlig integritet är för något.

Denna senare fråga är dock intimt förknippad med frågan om varför per-
sonlig integritet är skyddsvärt. Detta kan tydligast illustreras av raz teori om 
att mänskliga rättigheter är individuella uttryck för allmänna intressen.806 
Denna teori vinner stöd i förarbetena till regeringsformen där samhälls-
intresset motiverade en rad olika individuella rättigheter. För att fastställa den 
personliga integritetens värde måste därför även det bakomliggande allmän-
intresse som föranlett att denna rättighet kommit att bli skyddat undersökas. 
även om personlig integritet endast skulle ha ett individuellt värde, det vill 
säga att individer av någon anledning exempelvis tycker det är obehagligt att 
bli övervakade, men att skyddet mot sådan övervakning inte har något värde 
utöver att det samlade obehag som detta skapar hos den övervakade delen av 
befolkningen undviks, så bör detta individuella värde hos den personliga inte-
griteten undersökas närmare för att kunna vägas mot motstående intressen.807 
Som framhållits i kapitel 2 ovan så är betydelsen av en inskränkning av en 
rättighet som rör kärnan i rättigheten mer allvarlig än sådana inskränkningar 
som rör rättighetens definitionsmässiga utkanter, en syn också fått genomslag 
i svenska offentliga utredningar.808 För att utröna vad kärnan i rättigheten är 
bör de värden som gör rättigheten skyddsvärd utgöra en del av analysen av 
intrångens räckvidd och betydelse. En bedömning av varför den personliga 
integriteten är skyddsvärd kan också bidra till såväl en förståelse av innebör-
den av begreppet som en ökad förståelse för vilka intrång i den personliga 

803 Se Solove, 2002, s. 1087.
804 SOU 2008:3, s. 205, Whitman, 2004, s. 1154.
805 Ett sådant inneboende, (intrinsic), värde, har exempelvis hävdats av Dworkin, 1993, 
s. 69–70.
806 raz, 1986, s. 186–192, 254–255. Se vidare avsnitt 2.2 ovan.
807 Solove, 2002, s. 1143.
808 Se avsnitt 4.6 ovan.
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integriteten som blir mer allvarliga och varför. Det är också påtagligt att det 
ofta, om än inte alltid, finns en samstämmighet kring privatlivets funktioner 
även bland de som har skilda åsikter om hur begreppet bör definieras.809

4.7.1 Den personliga integritetens värde för individen
att personlig integritet, i betydelsen ett skydd för privatlivet, har ett värde för 
individen ifrågasätts sällan. att så är fallet kan observeras genom hur sam-
hällslivet är organiserat och de levnadsförhållanden som individer i samhället 
söker sig till eller strävar efter att uppnå. Behovet av en privat sfär varierar 
dock mellan individer och även hos enskilda individer över tid och utifrån 
olika kontexter. Frågan om vad personlig integritet fyller för funktion för 
individen och det värde som kan tillmätas denna funktion kan därför behöva 
undersökas närmare.

Ett sätt att närma sig frågan är att undersöka dels de olika former av pri-
vatliv som individen har att tillgå, och sedan de funktioner som dessa former 
fyller för individen. alan F. Westin har i en inflytelserik studie från 1960-talet 
identifierat fyra olika former av privatliv varigenom vi kan söka bibehålla en 
privat sfär.810 Ensamhet eller avskildhet är den främsta formen av privatliv 
där individen är separerad från gruppen och inte är övervakad av andra män-
niskor. Intimitet innebär att individen i en mindre grupp av trygg gemenskap 
så som en parrelation eller en mindre grupp av nära vänner kan slappna av 
och uppleva en nära och öppen relation. Anonymitet är en form av privatliv 
som kan uppstå även bland andra människor genom att individen befinner 
sig på allmänna platser eller uppträder på en publik arena, men där individen 
känner sig avslappnad i sitt beteende och i sin kommunikation i tron att de 
omgivande främlingarna inte kommer att påverka dennes liv i fortsättningen. 
En annan form av anonymitet är möjligheten att publicera anonyma idéer 

809 Exempelvis vill Westin definiera privacy som ett anspråk hos individer, grupper och insti-
tutioner om att bestämma när, hur och i vilken utsträckning information om dem kommuni-
ceras till andra. (Westin, 1968, s. 7), medan Gavison avfärdar en sådan definition till förmån 
för vad hon kallar ett ”neutralt” begrepp (Gavison, 1980, s. 425–427), och Solove utgår från 
att det krävs en analys utifrån gemensamma familjedrag med utgångspunkt i Wittgenstein 
för att definiera personlig integritet (Solove, 2002, s. 1126–1129), men alla tre har förhål-
landevis samstämmig syn på vilka funktioner den personliga integriteten fyller för individ 
och samhälle. jämför dock SOU 2008:3, s. 206 där kommitten framför att ”till skillnad från 
frågan om om giltigheten av rätten till personlig integritet, är frågan om motiven för denna 
rätt komplicerad och omstridd.”
810 Westin, 1968, s. 31–32. inom miljöpsykologin görs uppdelningen ibland i sex olika sta-
dier, dessa motsvarar dock i huvudsak de som Westin berört, se marshall, 1972, s. 93–110.
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eller skrifter. Den sista formen av privatliv, inbundenhet (eng. reserve) är när 
individen sätter upp psykologiska barriärer gentemot sin omgivning, en följd 
av att människor lever stora delar av sitt liv bland andra människor, exempel-
vis på en arbetsplats, men ändå inte vill dela med sig av alla delar av sitt liv 
och upprätthålla ett socialt avstånd. Detta avstånd kan också påbjudas genom 
etikett och sociala normer som kan variera mellan kulturer och kontexter.811

Dessa olika former av privatliv fyller vissa primära funktioner för indivi-
den. Westin identifierade fyra primära funktioner som fort farande återkom-
mer i senare studier av den personliga integriteten; autonomi, avkoppling, 
självreflektion och kreativitet samt kommunikation. Dessa har också i svensk 
kontext kommit att lyftas upp av Strömholm,812 och även i korthet av inte-
gritetsskyddskommittén.813 vissa av dessa funktioner är, som kommer att 
märkas, intimt förknippade med de funktioner som den personliga integrite-
ten fyller i samhället, dessa senare funktioner kommer dock beröras närmare 
i efterföljande avsnitt.

4.7.1.1 autonomi
En av de mest betydelsefulla funktioner som den personliga integriteten fyller 
för individen är individuell autonomi – möjligheten att utveckla och upprätt-
hålla en individuell identitet utan att manipuleras eller domineras fullständigt 
av andra.814 En sådan autonomifunktion spelar en bland annat en central roll 
i det tyska integritetsbegreppet.815 individens behov av autonomi har beskri-
vits som en serie zoner som individen omger sin innersta personlighetskärna 
med. i denna innersta kärna finns individens mest intima hemligheter, dröm-
mar och rädslor som ingen normalt sett får ta del av. Denna kärna omges 
av områden eller lager av förtroenden och hemligheter som individen kan 
tänka sig att dela med sig av till omgivningen i olika utsträckning och med 
minskande känslighet för individen ju längre ut från kärnområdet som dessa 

811 Westin, 1968, s. 31–32.
812 Strömholm, 1971, s. 695.
813 SOU 2007:22, s. 56–57.
814 Westin, 1968, s. 33. De Hert & Gutwirth, 2006, s. 64. Gavison, 1980, s. 449, använder 
begreppet moral autonomy och beskriver det som ”moral autonomy is the reflective and criti-
cal acceptance of social norms, with obedience based on an independent moral evaluation of 
their worth. autonomy requires the capacity to make an independent moral judgment, the 
willingness to exercise it, and the courage to act on the results of this exercise even when the 
judgment is not a popular one”. Se även Chadwick, 2006. s. 497–498, som dock klassificerar 
värdet utifrån identitet och frihet,
815 Se avsnitt 4.7.2.1 nedan.
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förtroenden kommer.816 individens upprätthållande av dessa cirklar av förtro-
enden är förbundet med att alla individer är medvetna om skillnaden mellan 
den person som de vill vara och den person de är. Det finns därför ett behov av 
att i någon mån upprätthålla en mask gentemot omgivningen bakom vilken 
individen kan utveckla sin personlighet.

Kopplingen mellan autonomi och privatliv har kritiserats av torbjörn 
tännsjö som menar att behovet av privatliv i detta sammanhang är överdrivet;

”jag tror att det privata rummet i så fall kan vara mycket snävt avgränsat. vi 
behöver ha en möjlighet att reflektera på egen hand, kanske också att över-
lägga i avskildhet med särskilt utvalda personer. men detta förutsätter inte 
tillgång till kommunikationsmedel som är fria från insyn. vet vi att vår elek-
troniska kommunikation övervakas, får vi välja att föra det privata samtalet 
utan hjälp av den. vi får dra oss tillbaka till rummet bakom vår butik där vi 
kan tänka och tala i avskildhet.”817

tännsjö menar att de flesta som känner att de behöver privatliv för att ”över-
väga olika alternativ i smyg och tänka de mest förbjudna tankar utan att 
någon iaktar dem”,818 för att kunna fatta autonoma beslut klarar av att göra 
detta även om de har sin telekommunikation övervakad och övervaknings-
kameror omger dem på allmänna platser. ”andra klarar av att göra samma sak 
i öppet ljus. Kanske blir denna personlighetstyp allt vanligare i vårt extroverta 
samhälle”.819 Förvisso har tännsjö rätt i att det finns de som klarar av detta, 
men även om autonoma individer som förmått göra motstånd mot förtryck 
funnits även i de mest totalitära stater med mycket inskränkt privatliv så är 
detta enligt Gavison inget uttryck för att privatlivet inte är nödvändigt; ”we 
are not all giants, and societies should enable all, not only the exceptional, to 
seek moral autonomy”.820 tännsjös utgångspunkt framstår i detta ljus som 
något naiv. Slutsatserna bygger på tanken att behovet av personlig autonomi 
inte kan underbygga större privatliv än en minimal liten kammare av privat-
liv. Han avfärdar också autonomin som bärande för privatlivet utifrån att 
individen sällan värderar den särskilt högt i förhållande till andra värden.821 
tännsjö förespråkar istället ett utilitaristiskt perspektiv på privatlivet som i 

816 Westin, 1968, s. 33. vissa likheter finns med den kärndefinition som presenterats i 
svenska  offentliga utredningar, se ovan avsnitt 4.6.
817 tännsjö, 2010, s. 72.
818 Ibid. s. 113.
819 Ibid.
820 Gavison, 1980, s. 450.
821 tännsjö, 2010, s. 188.
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förlängningen innebär vad tännsjö beskriver som det ”öppna samhället” med 
total transparens och insyn i såväl individens som statens förehavanden, dvs. i 
praktiken ett avskaffande av privatlivet. Det må vara riktigt att individen inte 
alltid värderar sin autonomi särskilt högt, eller för att använda tännsjös exem-
pel, inte skulle låta sig bli torterad särskilt länge för att bevara den,822 å andra 
sidan går det exemplet att applicera på nästan alla individuella intressen och 
värden i samhället. att bevara individuell autonomi för medborgarna i stort 
kan dock ha en betydelse för det demokratiska samhället som går utöver indi-
videns egna värdering av denna. Detta kommer beröras i avsnitt 4.7.2 nedan.

Det går förvisso att ifrågasätta om denna syn på privatlivets betydelse för 
utvecklingen av individualitet och identitet fortfarande är giltig i ett samhälle 
där individer uppenbarligen tycks vara villiga att dela med sig av även mycket 
intima detaljer om sitt liv på sociala nätverk; något som passar illa in på 
 rossiters syn att ”The free man is the private man, the man who still keeps 
some of his thoughts and judgments entirely to himself, who feels no over-
riding compulsion to share everything of value with others, not even those he 
loves and trusts”.823 Samtidigt kan villigheten att dela med sig av detaljer om 
den egna personen på sociala nätverk förklaras av att den kanske viktigaste 
aspekten av sådant delande är kontrollen över när och vilka detaljer om den 
egna personen publiceras till omgivningen,824 något som i huvudsak upprätt-
hålls även på sociala nätverk, med starka reaktioner som följd när individen 
tappar denna kontroll.

Privatlivets betydelse för att utveckla individens personlighet har uppmärk-
sammats även i Europakonventionens skydd för privat- och familjeliv, där 
även möjligheten att utveckla sociala vänskapsaspekter har vägts in av dom-
stolen som en del av den egna personlighetsutvecklingen.825

822 Ibid. tännsjö menar att även att exempelvis Galileo Galilei kunde handla och tänka auto-
nomt, även efter att han fått ta tillbaka sin lära, ”det var bara det att han fick göra det i smyg”. 
Detta argument talar dock för en av autonomins förlängda funktioner som berörs i avsnitt 
4.7.2.1 nedan, nämligen autonomins funktion i det demokratiska samhället.
823 rossiter, 1958, citerad av Westin, 1968, s. 34.
824 Westin, 1968, s. 34.
825 Se avsnitt 4.4.1, samt kommissionens tongivande beslut i plenum den 18 maj 1976 i 
X. mot island, (6825/74), ”[The right to respect for private life] comprises also, to a certain 
degree, the right to establish and to develop relationships with other human beings, especially 
in the emotional field for the development and fullfilment of one’s own personality.” Kom-
missionen utsträckte dock inte, vilket var frågan i fallet, denna rättighet till att omfatta även 
möjligheten att utveckla vänskapsförhållanden med hundar.
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4.7.1.2 avkoppling
Den andra funktion som privatlivet fyller för individen är avkoppling och 
emotionell frigörelse; en möjlighet att vila från upprätthållandet av de olika 
roller som individen spelar i olika sociala sammanhang.826 Detta kan liknas 
med skådespelarens behov av att få återhämta sig bakom scen. även de som 
lever och uppskattar aktiva liv med många yttre intryck behöver vila från 
dessa stimuli för att samla kraft för nya sociala engagemang. två för denna 
studie viktiga aspekter av denna avkoppling är att privatlivet tjänar en funk-
tion av ge individen möjlighet till att i viss utsträckning inte åtlyda sociala 
normer – en möjlighet att bryta mot regler av mindre vikt så som rökförbud 
eller hastighetsgränser. Dessa regelbrott skulle straffas av samhället om de var 
kända, men olika former av privatliv ger individen en möjlighet att koppla 
av från behovet av att följa alla de regler som denne omges av för att samla 
kraft för att orka följa dem i det offentliga.827 Detta är även förknippat med 
möjligheten för individen att i tryggheten av sin individuella sfär, sitt hem 
eller sin vänskapskrets ventilera frustration med ”systemet”, i form av chefen, 
regeringen eller andra som påverkar deras liv, utan rädsla för att hållas ansva-
riga för sådana kommentarer.828 Enligt Westin måste denna form av venti-
lering hållas åtskild från yttrandefrihet eller pressfrihet, då denna ventilering 
många gånger kan vara ”wholly unfair, frivolous, nasty and libelous, but is 
never socially measured because it is uttered in privacy”.829 Övervakning av 
hem och kommunikationer kan dock innebära att dessa uttalanden tas ur sitt 
privata sammanhang och bedöms som om de var något annat än spontana 
uttryck av frustrationer i det privata.

4.7.1.3 Självreflektion och kreativitet
möjlighet till privatliv tjänar också förmågan till självreflektion, att processa 
information och nyheter och reflektera över dess betydelse. Det är genom 
stunder av enskildhet eller avskildhet som individen får möjlighet att överväga 
och planera.830 Detta kan också kopplas till kreativt tänkande och skapande 
genom att sådant skapande kan ske utan risk för hån eller självcensur när de 
första trevande försöken till skapande görs eller innan ett kreativt verk är fär-
digställt.831 Detta är i sin tur också kopplat till möjligheten att själv bestämma 

826 Gavison, 1980, s. 447, Westin, 1968, s. 35–36
827 Westin, 1968, s. 35–36, Gavison, 1980, s. 448.
828 Westin, 1968, s. 35–36.
829 Ibid. s. 36.
830 Ibid. s. 36–37.
831 Gavison, 1980, s. 448.
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när något ska gå från egen reflektion eller skapande till att kommuniceras till 
en vidare allmänhet.832

4.7.1.4 Kommunikation
En sista funktion av personlig integritet som kommer beröras här är möjlighe-
ten till avgränsad och skyddad kommunikation.833 Detta innebär exempelvis 
möjligheten att begränsa den information som kommuniceras till det och till 
den som individen väljer utifrån behovet av intimitet och återhållsamhet.834 
Här avses alltså dels möjligheten till att begränsa vad som sägs, och till vem, 
men också att det som sägs inte sprids utanför den krets som kommunikatio-
nen är tänkt att omfatta. Detta ger möjlighet för individen att dela med sig 
av förtroenden och föra intima samtal med de som denne litar på, från sin 
partner till familj, vänner eller kollegor.835 Det kan också röra sig om kom-
munikation med personer som fyller en konsultativ funktion i sin expertroll 
som ligger utanför denna krets av bekanta men där kommunikationen är 
beroende av att vara förtrolig, så som med själasörjare, läkare, psykologer eller 
advokater. Westin poängterar dock att även kommunikation med främlingar 
kan fylla en liknande funktion när individen litar på att det som delas med 
dessa främlingar inte kommer nå bekantskapskretsen.836 Kopplat till denna 
möjlighet ligger en andra funktion, nämligen att individen själv ska kunna 
avgöra vilka uppgifter om denne som kommuniceras till omgivningen, även 
inom sådana mer slutna sällskap som familjen, arbetsplatsen eller ett förhål-
lande, vilket tjänar till att upprätthålla dessa sociala samband på ett sätt som 
fortfarande ger individen ett spelrum.837

4.7.1.5 individens förhållande till privatlivet
även om olika aspekter av privatliv alltså fyller viktiga funktioner för indivi-
den är det också tydligt att individens förhållande till den personliga integri-
teten och dess värde är komplicerat. Försök har exempelvis visat att individen 
har svårt att förhålla sig till det ekonomiska värdet av att skydda privatlivet 
och att detta värde är mycket kontextuellt. Det beror exempelvis på om det 
kostar att skydda det, alternativt går att göra en vinst på att avstå från det. 

832 Westin, 1968, s. 37.
833 med det inte sagt att det inte finns fler funktioner som privatlivet fyller för individen, men 
många av dessa går att på ett eller annat sätt kategorisera in under dessa fyra teman.
834 Westin, 1968, s. 37–38.
835 Ibid.
836 Ibid. s. 38.
837 Ibid. s. 38–39.
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andra faktorer är hur frågan ställs, samt hur skyddat individen uppfattar att 
privatlivet är som utgångspunkt.838 i en liknande studie rörande internetan-
vändning har slutsatsen dragits att det generellt finns en motvilja mot att 
betala för ökat skydd för privat data, inte för att det saknar värde utan för att 
det anses fel att betala; att betala för att få privat data att fortsätta vara privat 
sågs av deltagare i studien som en form av utpressning.839

Upplevelsen av att förlora sin privata sfär genom övervakning varierar 
också. Detta har visats av en långtidsstudie, The Helsinki Privacy Experiment, 
som syftade till att utvärdera den individuella upplevelsen av total övervak-
ning (ubiquitous surveillance). i experimentet blev tio frivilliga hushåll i sex 
månader utrustade med övervakningskameror med mikrofoner, verktyg 
installerades även som övervakade datorer, det trådlösa nätverket, tv, dvd, 
mobiltelefoner samt inköpskort. Övervakningen ledde inte till mätbara pro-
blem i förhållande till stress och mental hälsa, men ledde däremot till irrita-
tion, ängslighet, och i vissa fall även vrede. alla deltagande i studien utom 
en förändrade även sitt beteende för att undvika övervakningen genom att 
exempelvis undvika hemmet eller använda andra kommunikationsmedel. 
Upplevelsen av övervakningen förändrades också över tid och upplevdes i 
allmänhet mindre påträngande efter ett par månader. Denna ökade acceptens 
var dock ömtålig och övervakningen upplevdes igen som påträngande när för-
ändringar skedde i hushållens situation som vid besök eller vid förändringar 
i de personliga förhållandena i hushållet. Det framgick dock att upplevelsen 
av förlusten av privatliv till stor del berodde på vem eller vilka som stod för 
övervakningen och individens tilltro till dessa. Deltagarna i studien ansåg 
exempelvis att tanken på att insamlade uppgifter delgavs företag var mindre 
påträngande, medan statlig övervakning ansågs som det minst acceptabla.840

individens förhållande till individen har utifrån beteendevetenskapliga 
perspektiv beskrivits som ett behov av respekt för barriärer som indviden satt 
upp mot insyn i dennes personliga förhållanden. Dessa barriärer kan inte 
endast betraktas utifrån en objektiv synvinkel, utan måste också bedömas 
i det enskilda fallet. Hughes menar att en bedömning av exempelvis vilken 
rimlig förväntan individen kan ha på bibehållandet av privatlivet i olika situa-
tioner måste ta hänsyn till vilka fysiska, beteendemässiga och normativa bar-
riärer individen försökt resa upp mot insyn. ”[t]he right to privacy should 
be understood as a right to respect for these barriers, and that an invasion of 

838 Se allmänt acquisti, et.al., 2009.
839 Se allmänt mcDonald & Cranor, 2010.
840 Oulasvirta, et. al., 2012, s. 41–49.
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privacy occurs when Y (the intruder) breaches a privacy barrier used by X (the 
privacy-seeker) to prevent Y from accessing X”.841 Denna respekt för barriärer 
löser vissa problem som andra modeller för att förklara privatlivets betydelse 
för individen stött på, exempelvis att individer värderar privatlivet olika högt 
i olika situationer. Samtidigt understryker Hughes betydelsen av ett allmänt 
normativt skydd för sådana förhållanden som individen tar för givna och där-
för inte reser barriärer emot, exempelvis att inte brevbärare läser vår post, att 
våra telefonsamtal avlyssnas eller att sophämtare söker igenom våra sopor.842

4.7.2 Den personliga integritetens betydelse för samhället
Sedan it-samhällets genomslag på bred front har försök gjorts att hitta formu-
leringar av den personliga integriteten som belyser en vikt och ett skyddsvärde 
hos privatlivet som inte nödvändigtvis beaktats av lagstiftare och domstolar. 
Denna vetenskapliga debatt har inte främst handlat om att personlig integritet 
skulle vara något annat än det tidigare varit, istället har betydelsen av skyddet 
för privatlivet lyfts fram genom att påtala kopplingen till andra samhälleliga 
värden. Denna syn på privatlivet präglas därför i stor utsträckning av att rätten 
till privatliv inte enbart betraktas som en individuell rättighet, utan en rättig-
het som reglerar fundamentala aspekter av förhållandet mellan staten och 
medborgarna med potentiellt långtgående konsekvenser för värden så som 
frihet, demokrati och rättsstatlighet. Denna syn på personlig integritet är inte 
ny, utan har rötter i den teknikutveckling och datorisering som ägde rum i 
bl.a. USa från 60-talet och framåt, och något senare även i Europa.

Det finns många likheter mellan den diskussion som ägde rum rörande 
privatlivet på 60-talet i förhållande till teknikutvecklingen och den diskus-
sion som idag äger rum rörande i princip samma frågor. En pessimistisk ana-
lys vore därmed att mycket lite har hänt i debatten rörande den personliga 
integriteten. En mer pragmatisk tolkning kan dock vara att många av de 
farhågor som datortekniken förde med sig på 50-, 60- och 70-talet först idag 
har potential att realiseras och på ett tydligare sätt börjat få genomslag i lag-
stiftningen. även om de diskussioner som teknikutvecklingen fört med sig 
därmed inte nödvändigtvis kan anses nya så bidrar den med en förståelse av 
integritetsbegreppet som på många sätt kan betraktas som ny på det sätt att 
den inte alltid utgör grunden för den förståelse av begreppet som hitintills bli-

841 Hughes, 2012, s. 810.
842 Som Hughes uttrycker det: ”These normative rules may derive from a number of sources 
including social practices and codified rules, such as laws or codes of practice. in these situa-
tions, X relies upon a social norm that Y will not access X”. Hughes, 2012, s. 812.
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vit synlig i lagstiftningen. Det går att fråga sig om dessa aspekter inte är rätts-
ligt relevanta av det skäl att de inte i så stor utsträckning kommit till explicit 
uttryck i lagstiftningen. Samtidigt är de en integrerad del av vad som gör den 
personliga integriteten skyddsvärd och vilka värden som därmed står på spel 
i en avvägningssituation. Dessa aspekter behöver inte heller vara uttryckta 
i lagstiftningen då värdet för samhället kommer till uttryck genom att den 
personliga integriteten för individen är skyddad, även om detta skydd delvis 
kan vara motiverat av samhälleliga aspekter.843

4.7.2.1 autonomi och demokrati
Kopplingen mellan privatlivet och utvecklandet av personlig autonomi har 
berörts i föregående avsnitt. Det har framhållits att den autonomi som indi-
viden utvecklar är av grundläggande betydelse för att utveckla individualitet, 
egna tankar, åsikter och idéer. Utan privatliv finns ingen individualitet, utan 
endast typer: ”This development of individuality is particularly important 
in democratic societies, since qualities of independent thought, diversity of 
views, and non-conformity are considered desirable traits for individuals”.844 
Genom att individen kan odla och utveckla sina tankar och idéer i det pri-
vata samt pröva dem bland personer som står denne nära så kan självständiga 
åsikter och styrkan att uttrycka dem offentligt växa fram.845

”Privacy is essential to democratic government because it fosters an encour-
ages the moral autonomy of the citizen, a central requirement of a democ-
racy. Part of the justification for majority rule and the right to vote is the 
assumption that individuals should participate in political decisions by form-
ing judgments and expressing preferences. Thus, to the extent that privacy is 
important for autonomy, it is important for democracy as well.”846

Denna individualism som privatlivet fostrar är också anledningen till att pri-
vatliv inte alltid värderats särskilt högt av de som menat att denna individua-
lism på ett eller annat sätt är skadlig, uttryck för en snobbig, elitistisk eller 
ultraliberal hållning som misstänkliggör politiska och sociala institutioner.847 
totalitära regimer som kräver total lojalitet tenderar därför till att värdera 
privatliv väldigt lågt samtidigt som hemlighetsmakeri för statens institutioner 

843 Se ovan avsnitt 4.5 rörande bakgrunden till den personliga integritetens skydd i rege-
ringsformen.
844 Westin, 1968. s. 34.
845 Gavison, 1980, s. 450.
846 Gavison, 1980, s. 455.
847 Gutwirth, 2002, s. 51–52.
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anses centralt. Övervakning av den privata sfären och användande av infor-
matörer tjänar i dessa regimer till att bryta ner det individuella motståndet 
innan det uppstått.848

Konkret rättsligt har dessa kopplingar har kanske tydligast blivit uppmärk-
sammade i tyskland genom ett beslut från den tyska federala författnings-
domstolen, Bundesverfassungsgericht, i ett mål år 1983 rörande folkräkning. 
i detta mål etablerade domstolen en konstitutionell rätt till ”informations-
självbestämmande” som stödjer sig på den konstitutionellt skyddade person-
lighetsrätten (Persönlichkeitsrecht).849 Den tänkta folkräkningen som enhälligt 
beslutats av Bundestag skulle inneburit att medborgarna skulle svara på ca 160 
frågor på formulär som skulle samlas in till myndigheter och bevaras under 
lång tid. Bundesverfassungsgericht förklarade folkräkningen som grundlags-
stridig trots att varken informationssjälvbestämmande eller en allmän rätt till 
privatliv uttryckligen är skyddat i den tyska grundlagen. Domstolen hänvisade 
istället till en etablerad tolkning av grundlagsbestämmelserna rörande mänsk-
lig värdighet (artikel 1) och frihet (artikel 2) som tillsammans innefattande 
ett mått av personlighetsrätt. Denna personlighetsrätt innebar bland annat en 
etablerad rätt att självständigt forma sin personlighet. Bundesverfassungsgericht 
gick nu ett steg längre och läste även in en rätt för en individ att bestämma 
vilken information om personen som ska kommuniceras till andra och under 
vilka omständigheter, en rätt som bara får åsidosättas vid ett tungt vägande 
allmänt intresse.850

Grunden för domstolens resonemang i folkräkningsmålet går att finna i 
sociologiska systemteorier, särskilt de av Niklas Luhmann. Enligt Luhmann 
syftar mänskliga rättigheter till att förhindra att samhällets system splittras 
och bildar sub-system. Särskilt skyddet för privatlivet syftar till att säkerstäl-
la att känslig information som finns i ett system inte läcker över till andra 
system, så som från sjukvården till familjelivet eller arbetslivet. Skyddet för 
personlig information är utifrån detta perspektiv avgörande för fri och själv-
ständig utveckling av individens personlighet. En sådan utveckling är i sin tur 
en förutsättning för en fri och demokratisk samhällsordning.851

”[O]m medborgare inte kan ha överblick eller kontrollera vilken, eller ens 
vilken typ, av information som finns tillgängligt om dem i deras sociala miljö, 
och om de inte ens kan uppskatta den kunskap potentiella kommunikations-

848 Westin, 1968, s. 23.
849 BverfGE 65, 1, meddelad 15 december 1983.
850 Hornung & Schnabel, 2009, s. 84–88.
851 Ibid. 85.
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partners har, så kan de begränsas i sin frihet. Om medborgare är osäkra på 
om avvikande beteende noteras och information om det lagras permanent, 
används och vidarebefordras, kommer de försöka undvika avvikande beteen-
de för att inte ådra sig uppmärksamhet. De kan till och med avstå från att 
använda deras grundläggande och mänskliga friheter. i en potentiellt allvetan-
de stat är yttrandefrihet och valfrihet praktiskt taget omöjligt.”852

rätten till privatliv kan utifrån detta perspektiv inte tolkas som ”en rätt att bli 
lämnad ifred”, utan i lika stor utsträckning betraktas som en förutsättning för 
att självständigt kunna delta i den demokratiska processen och den fria åsikts-
bildningen. trots att den individuella autonomin inte nämns i förarbetena till 
den svenska regeringsformens skydd för personlig integritet så är kopplingen 
till demokrati desto tydligare, vilket har berörts i avsnitt 4.5 ovan. individens 
förmåga att utveckla sin identitet och därigenom sina åsikter och övertygelser 
som i förlängningen bidrar till den fria åsiktsbildningen underbygger därige-
nom implicit även regeringsformens skydd för den personliga integriteten. 
Samma kopplingar har gjorts av Beckman som anfört att ”[d]emokrati kräver 
ett visst mått av trygghet, att inte rädsla och osäkerhet hämmar individens 
engagemang. Ett starkt integritetsskydd kan på så vis skapa förutsättningar för 
en livaktig demokrati”.853 Beckman ansluter sig till synen att integritetsskydd 
är lika viktigt för demokratin som opinionsfriheter och konstaterar att integri-
tetsskyddet vilar på värdet av individuellt självbestämmande.854

På samma sätt blir tillgången till ett skydd för den personliga integriteten en 
förutsättning för åtnjutandet av en rad andra rättigheter. Utan möjlighet att i 
det privata be, begrunda, delta i ceremonier och diskutera med andra troende 
blir religionfriheten beskuren. associationsfriheten är i sin tur beroende av 
repekt för privatlivet när de som vill bilda föreningar träffas för att planera hur 
de driva sina frågor vidare på fredlig väg. Som berörts ovan är också respekt 
för den personliga integriteten en förutsättning för kreativitet och skapande 
i det privata; inklusive formuleringen och författandet av idéer, innan dessa 
publiceras för allmänheten.855

Självförverkligande och autonomi kan inte bara ses som en förutsättning 
för demokrati utan också som ett direkt mål för demokratin, detta uppmärk-
sammades i demokratiutredningen 1990, där Håkan a. Bengtsson konstate-
rade att ”[d]emokratins yttersta mål är att varje människa kan vara den hon är 

852 Ibid. min översättning.
853 Beckman, 2004, s. 487.
854 Ibid.
855 Chadwick, 2006, s. 3.
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och bli den hon vill bli.”856 vidare konstaterades att ”[i]ndividens autonomi 
och självstyre, möjlighet att råda över sitt eget öde och bli sann mot sig själv, 
är den underliggande idégrunden för demokratin”.857

Sammantaget blir rätten kan personlig integritet inte enbart betraktas som 
en rättighet till nytta för individen utan en rättighet som ska tillförsäkra all-
mänheten en fri och demokratisk kommunikation. Utifrån detta perspektiv 
måste ett motstående intresse i en avvägningssituation inte bara övervinna det 
direkta eller indirekta individintresset av skydd för sin personliga integritet 
utan även det till privatlivet kopplade allmänintresset.858

4.7.2.2  Personlig integritet som normativ gräns för statens inflytande över 
individen

Som framgått av tidigare avsnitt fyller den personliga integriteten en viktig 
uppgift i den demokratiska staten. Samtidigt utför den personliga integriteten 
som mänsklig rättighet en annan funktion; att principiellt begränsa statens 
makt och inflytande över individen genom att agera som en yttersta avgräns-
ning där individens intresse segrar över statens. mänskliga rättigheter skyddar 
individen inte bara mot den exekutiva makten, utan även mot en demokra-
tiskt vald majoritet, mot vad j.S. mill kallade ”majoritetens tyranni”.859 De 
skapar därmed en sfär av individuell autonomi eller självbestämmande och 
skyddar individen mot överdriven kontroll av deras liv.860 Som komplement 
till denna negativa rättighet bidrar andra mänskliga rättigheter till att den 
enskilda medborgaren kan delta i det politiska systemet genom yttrandefri-
het, associationsfrihet och andra politiska rättigheter. mänskliga rättigheter 
skyddar alltså inte endast individen från den kollektiva viljan, utan skyddar 
även de nödvändiga medlen för att denna kollektiva vilja ska kunna uppstå. 
i slutändan handlar mänskliga rättigheter, som också berörts ovan, därmed 
om att bevara individens frihet.861 Såväl friheten att lämnas i fred från den 
demokratiska staten, som friheten att delta i det demokratiska spelet.862

Det har diskuterats om skyddet för den personliga integriteten endast 
är ett skydd mot missbruk av uppgifter om den enskilde. Kan exempelvis 

856 Bengtsson, i SOU 1999:112, s. 93.
857 Ibid. s. 104.
858 Hornung, & Schnabel, 2009, s. 85.
859 jfr mill, 1917, s. 7. Begreppet myntades förvisso inte av mill utan användes tidigare av 
tocqueville och ännu tidigare av Edmund Burke, men användes flitigt av mill.
860 De Hert & Gutwirth, 2006, s. 64.
861 i vart fall de s.k. första generationens rättigheter.
862 De Hert & Gutwirth, 2006, s. 64.
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mycket tydliga och transparenta dataskyddsregler väga upp för att individens 
privatliv i förhållande till staten blir föremål för synnerligt stor transparens? 
amitai Etzioni har exempelvis framfört att även om vissa maktmedel inte 
över huvudtaget är lämpliga är frågan om huruvida nya intrång i den privata 
sfären för att tillgodose säkerhetshänsyn är godtagbara eller ej i första hand en 
fråga om att tillgodose tillräckliga tillsynsmekanismer.863

Detta perspektiv kan dock ifrågasättas utifrån att olika regler fyller olika 
funktioner i den demokratiska rättsstaten. En skillnad bör exempelvis enligt 
De Hert och Gutwirth dras mellan sådana regler som begränsar statens 
inblandning i individens liv och därigenom skapar gränser för statens insyn i 
förhållande till individen, och sådana regler som syftar till att garantera trans-
parens och ansvarighet i förhållande till de makthavande.864

Den konstitutionellt skyddade rätten till personlig integritet utgör den 
yttersta normativa gränsen för hur långt statens insyn i individens förehavan-
den får sträcka sig. Samtidigt bestäms i praktiken det konkreta värdet som 
lagstiftaren tillskrivit den personliga integriteten av de lagar som reglerar de 
omständigheter när staten får hämta in uppgifter om den enskilde. Härigenom 
dras den faktiska gränsen för statens makt över den enskilde i detta samman-
hang.865

Dataskyddsregler, behandlingsregler och tillsyn och kontroll av verksam-
heten bidrar till rättstatlighet och transparens i hanteringen av de uppgifter 
som hämtats in. Dessa regler förändrar dock inte i praktiken gränsdragningen 
mellan individen och samhället som ställs upp i konstitutionella regler (som 
miniminivå) och inhämtningsregler (som konkret nivå). Som De Hert och 
Gutwirth anfört kan man därför inte kompensera brister i det ena avseendet 
med att förstärka tillsyn och kontroll.

”Privacy is not a tool to regulate reasonable law enforcement power by devis-
ing mechanisms of transparency, control and accountability. Opacity and 
transparency each have their own role to play. They are not communicating 
vessels. Hence, unlike Etzioni, we do not think that public authorities cannot 
be denied technologies and means for crime fighting if their implementation 
is linked to enough transparency and accountability.”866

863 Etzione, 2002, s. 290. Liknande synpunkter har framförts av Posner, 2008, s. 245–260.
864 De Hert & Gutwirth, 2006, s. 101–104.
865 Se Gutwirth, 2002, s. 45, som menar att ”in a democratic constitutional state, all funda-
mental freedoms and rights are measured by the strength of the public and private interests 
with which they may clash”. Se även alexy, 2002, s. 100–110.
866 De Hert & Gutwirth, 2006, s. 104.
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Då de olika reglerna fyller olika syften kan inte en inskränkning av indivi-
dens personliga frihet och privata sfär genom inhämtningslagar per automatik 
kompenseras av att den information som därigenom hämtats in blir föremål 
för stränga behandlingsregler. Båda regelverken utgör olika pelare i den demo-
kratiska staten.

Slutsatsen kan illustreras genom ett tankeexperiment där staten genom 
tjänstemän tämligen bredvilligt tilläts komma in i medborgarnas hem och 
sitta i ett hörn och observera och anteckna det som skedde i hemmet, men 
den information som därigenom samlades in skulle bli föremål för mycket 
strikta kontroller. Skiftet som detta skulle innebära i den principiella gräns-
dragningen mellan individen och statens respektive intresseområden skulle 
fortfarande vara mycket tydligt, och den effekt som statens närvaro skulle ha 
skulle inte kompenseras av tillsyn och kontroll, eller transparens i hur uppgif-
terna användes. även om sådan tillsyn, kontroll och transparens fortfarande 
skulle ha ett värde. Likaledes är det inte heller önskvärt att staten kan hämta 
in mycket lite information om medborgarna, men sedan använda och hantera 
denna information hur som helst. inhämtningsregler respektive tillsyns- och 
behandlingsregler är således båda nödvändiga men fyller olika syften.

Det bör också påpekas att möjligheterna att förutspå och kontrollera den 
framtida användningen av information på längre sikt är svår att upprätthålla, 
varför begränsningar i inhämtningsledet är en långsiktigt tryggare mekanism 
för att upprätthålla den personliga integriteten, än begränsningar i behand-
lingsledet.867

inom området nationell säkerhet och underrättelseinhämtning är trans-
parensen i allmänhet synnerligen låg. Såväl i förhållande till andra delar av den 
statliga strukturen som gentemot medborgaren. av detta skäl kan man med 
visst fog säga att frågan om den inhämtning som faktiskt får ske, det vill säga 
de regler som påverkar den personliga integritetens praktiska omfattning och 
gränsdragningen mellan stat och individ, tillsammans med system för tillsyn 
och kontroll av att dessa regler efterlevs, är vad som i slutändan får störst be -
tydelse för att säkerställa att den demokratiska konstitutionella statens värden 
tillgodoses inom området.

4.7.3 Övervakning och den personliga integriteten
av den genomgång som i detta kapitel gjorts av den personliga integrite-
tens bakomliggande värden framträder övervakningens förhållande till dessa 
värden i ett nytt ljus. inhämtning av kommunikation innebär inte endast 

867 jfr avsnitt 4.7.3.1 nedan.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   236 2013-10-16   16.34



237

4 Personlig integritet och skyddet för privatlivet

ett integritetsintrång utifrån att den personliga sfären kränks av en konkret 
övervakningsåtgärd. Övervakningen står också i direkt motsatsförhållande till 
vissa av de värden som den personliga integriteten är tänkt att skydda. Som 
framförts ovan är personlig autonomi en förutsättning för kritiskt och själv-
ständigt tänkande. Skyddet för privatlivet möjliggör genom sin funktion för 
utvecklandet av den personliga autonomin också för utvecklandet av åsikter 
som inte är majoritetens, liksom den moraliska karaktären att uttrycka dessa 
åsikter. Den resulterande pluralismen är, eller har åtminstone länge varit, 
något som ansetts positivt, och rentav en förutsättning för, ett demokratiskt 
samhälle och den idéernas marknad som detta demokratiska samhälle bygger 
på. men denna autonomi innebär också att ett motstånd mot den rådande 
ordningen kan utvecklas, vilket många auktoritära eller totalitära stater upp-
märksammat med inskränkningar av den personliga integriteten som följd. 
Detta motstånd har, när det riktat sig mot totalitära stater hyllats och lyfts 
fram som goda exempel. Det finns dock i demokratiska stater ett behov av att 
förhindra att detta motstånd mot den rådande ordningen tar icke-demokra-
tiska eller våldsamma former. Detta är en uppgift som i vissa delar faller på 
Säkerhetspolisen. En preventionistisk utgångspunkt, som på senare år tycks 
ha präglat lagstiftningen på området, innebär dock en viss förändring av detta 
arbete och dess förhållande till den personliga integritetens bakomliggande 
värden. Olika inhämtningsåtgärder och övervakning av individer syftar nu till 
att ta reda på om det finns en risk för framtida våldshandlingar. Detta sker 
genom en tidigareläggning av de övervakningsåtgärder som vidtas till att ske 
på idé stadiet, när tankar och idéer bearbetas inom den personliga sfären, eller 
genom förtrolig kommunikation med omvärlden. Detta beror delvis på att 
samma mekanismer och behov som individen har för att utveckla personlig 
autonomi och politisk självständighet är de som i vissa fall kan leda till vålds-
handlingar.

rätten till privatliv ifrågasätts sällan när de värden som den skyddar är all-
mänt accepterade, men detta privatliv möjliggör också beteenden i det privata 
som är svårare att argumentera till stöd för. är då den personliga integriteten 
värd detta? varför låta individer göra i det privata vad vi har goda skäl att 
inte vilja att de gör överhuvudtaget?868 Gavison svarar på frågan genom att 
koppla privatlivet till vilken frihet vi anser att individen ska ha och i vilken 
utsträckning samhället ska respektera denna frihet. Hon bemöter därmed 
bland annat richard Posner som attackerat rätten till privatliv utifrån att 
önskan om privatliv syftar till att kunna ljuga och bedra, samt att beröva andra 

868 Gavison, 1980, s. 451–452.
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från möjligheten att fatta informerade beslut. Enligt Posners argumentation 
är dessa värden – möjligheten att dölja negativa saker om oss själva – inte att 
betrakta som skyddsvärda.869 Utifrån Gavisons syn så bär vi dock alla masker 
och ingen ger en fullständig och ärlig beskrivning av hela sin person, frågan 
är därför enligt Gavison inte om vi ska redigera bilden av oss själva, utan vem 
som ska vara ansvarig för att bestämma vilka vi innerst inne är, enligt Gavison 
ska presumtionen vara den att individen själv måste få göra detta.870

4.7.3.1 inget att dölja – inget att frukta
Ett vanligt förekommande och till synes mycket livsdugligt argument mot 
att låta den personliga integriteten gå före behovet för staten att exempelvis 
övervaka telefon och internettrafik är vad som kan kallas ”inget att dölja” 
argumentet. Det uttrycks oftast i en form liknande ”om man inte har något 
att dölja behöver man inte vara orolig [för övervakning]”.

Detta argument har bemötts i flera olika sammanhang och utifrån olika 
perspektiv. Daniel j. Solove har försökt presentera, och därefter bemöta argu-
mentet, utifrån vad han anser vara dess starkaste formulering och i den spe-
cifika kontext där den oftast presenteras, i fråga om signalspaning och avlyss-
ning av kommunikation;

”The NSa surveillance, data mining, or other government information- gath-
ering programs will result in the disclosure of particular pieces of informa-
tion to a few government officials, or perhaps only to government comput-
ers. This very limited disclosure of the particular information involved is not 
likely to be threatening to the privacy of law-abiding citizens. Only those 
who are engaged in illegal activities have a reason to hide this information. 
although there may be some cases in which the information might be sensi-
tive or embarrassing to law-abiding citizens, the limited disclosure lessens the 
threat to privacy. moreover, the security interest in detecting, investigating, 
and preventing terrorist attacks is very high and outweighs whatever minimal 
or moderate privacy interests law-abiding citizens may have in these particu-
lar pieces of information.”871

869 Posner, 1978, 393–422. Noteras bör att Posner till viss del nyanserat sitt argument på 
senare tid där han poängterar att övervakning av elektronisk kommunikation minskar sam-
hällsdebatten rörande känsliga frågor, men konstaterar samtidigt att ”privacy is the terrorist’s 
best friend” och att en allmän tillgång till all kommunikation för underrättelsemyndigheters 
bruk kan vara motiverat förutsatt att allmänheten kan lita på att den används endast på att 
försvara nationen, se Posner, 2008, 245–260.
870 Gavison, 1980, s. 452
871 Solove, 2007, s. 753
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Som Solove formulerat det så är detta argument mycket starkt. Det är därför 
förhållandevis svårt att utifrån detta argument se hur privatlivet skulle vinna 
i en avvägning som utgår från denna formulering. Solove menar dock att 
problemet med argumentet är att det bygger på en felaktig uppfattning om att 
personlig integritet handlar om att dölja något man har gjort fel.872 Personlig 
integritet tjänar, som berörts ovan, även ett samhällsintresse, som måste vägas 
in i analysen.873 De som, liksom Etzioni, menar att den personliga integrite-
ten måste vägas mot andra intressen och – oftast – inte bör tillåtas stå i vägen 
för viktiga allmänna intressen, missar ofta att beakta dessa samhälleliga värden 
som underbygger skyddet för privatlivet. De ser istället privatlivet som en indi-
viduell rättighet och intrånget som skapas genom övervakningsåtgärder som 
ett intrång i individuella sfärer – utan hänsyn till de samhällseffekter som kan 
uppstå. En intresseavvägning handlar enligt Etzioni om ”balanc[ing] indivi-
dual rights with social responsibilities, and individuality with community”.874 
Denna syn missar, som Solove också poängterat, att ”individuality need not 
be on the opposite side of the scale from community.”875 Dessutom bygger 
enligt Solove synen på ”jag har inget att dölja” på en förenklad bild av övervak-
ningens effekter. De enskilda detaljer som samlas in behöver inte vara några 
som individen ser som särskilt skyddsvärda i sig. Dessa uppgifter kombineras 
dock med andra uppgifter för att skapa en mer komplett bild av individen, 
som sedemera används för att förutspå framtida beteende.

”People who match certain profiles are deemed likely to engage in a similar 
pattern of behavior. it is quite difficult to refute actions that one has not yet 
done. Having nothing to hide will not always dispel predictions of future 
activity.”876

Det har också, med visst fog, framförts att formuleringen utgår från en fel-
aktigt placerad bevisbörda. ’Om du inte har något att dölja har du inget att 
frukta’ lägger bevisbördan på individen när den borde ligga på staten. indivi-
den ska inte behöva förklara varför de inte vill dela med sig av vissa aspekter 
av sitt liv till staten. Uttrycket borde därför formuleras som ’ingen legitim 
anledning att veta – ingen legitim anledning att fråga’.877

872 Solove, 2007, s. 764.
873 Se avsnitt 4.7.2 ovan.
874 Etzioni, 1999, s. 198.
875 Solove, 2007, s. 762.
876 Ibid. s. 766.
877 Chadwick, 2006, s. 505.
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Båda ovanstående genmälen av ’inget att dölja’ argumentet utgår från 
huvudsakligen principiella utgångspunkter. Det finns dock mer pragmatiska 
skäl att ifrågasätta ställningstagandet att om du som individ inte har något att 
dölja så är övervakning inget att frukta.

För det första utgår ’inget att frukta’ argumentet från en i huvudsak privi-
legierad utgångspunkt tillhörande en etnisk, kulturell, religiös eller politisk 
majoritet. Uppoffringen av en rättighet mot säkerhet betraktas som acceptabelt 
för att det i realiteten oftast är någon annans rättigheter som offras för den egna 
säkerheten, något som David Luban betecknat som The Mel Brooks Fallacy.878 
Som vit, medelålders, infödd, religiöst ointresserad och politiskt slätstruken är 
oddsen låga för att bli föremål för (riktade) avlyssningsåtgärder eller skeppas 
iväg till länder med tveksam demokratisk hållning för förhör under tortyr. 
individer tillhörande en privilegierad grupp tenderar därför till att undervär-
dera vissa rättigheter och se dem som ”andra människors rättigheter”. Som 
Luban anför kan det vara psykologiskt svårt att komma förbi antagandet om 
att rättigheter som du eller dina närstående sannolikt inte kommer behöva 
utnyttja är mindre värda än din fysiska säkerhet. Samtidigt är det just det vi 
måste försöka göra. Luban förespråkar i sammanhanget rawls tankemodell om 
en okunnighetens slöja som vid tidpunkten för vårt ställningstagande kring 
rättigheter och motstående intressen avskärmar oss från all kunskap om vem 
vi är. Du vet inte om du när slöjan faller tillhör en minoritet vars rättigheter 
utgör en mer konkret nytta än abstrakt ideal.879

För det andra bygger argumentet på en föreställning om att myndigheter 
(och för den delen privata företag) som tar hämtar in eller tar del av uppgifter 
om individen är kompetenta, inte begår misstag eller feltolkningar och inte 
missbrukar uppgifterna. Här avses inte i första hand individuell inkompetens 
– det får förutsättas att de som anställs vid exempelvis våra underrättelsemyn-
digheter är synnerligen kompetenta och samvetsgranna – utan i första hand 
institutionell inkompetens. En sådan kan uppstå genom exempelvis osunda 
hierarkier,880 grupptänkande eller konfirmerings-bias.881 Frågan måste därför 

878 Baserat på mel Brooks talesätt ”om jag bryter en nagel är det en tragedi, om du faller ner 
i ett gatubrunn och dör är det komedi”, se Luban, 2005, s. 243.
879 Ibid. s. 243–244.
880 Chadwick, 2006, s. 505–506.
881 Konfirmerings-bias är en psykologisk term för att människor söker uppfatta information 
på ett sätt som stärker deras redan existerande uppfattningar och trycka undan sådant som 
motsäger dessa uppfattningar. Ett exempel som lyfts fram på bland annat grupptänkande och 
konfirmerings-bias i underrättelsesammanhang är de underrättelser som underbyggde USa:s 
invasion av irak efter underrättelsetjänsterna i USa och Storbritannien ansåg det klarlagt att 
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ställas på ett sätt som tar hänsyn till att information inte alltid tolkas korrekt. 
Som Luban uttrycker det:

”How much of your own protection against bureaucratic errors or malice by 
the government – errors or malice that could land you in jail – are you willing 
to sacrifice in return for minute increments in security?”.882

För det tredje kan det som uppfattas som harmlöst idag vara något du önskade 
att du kunde dölja i morgon, oaktat att det inte är något du skäms eller borde 
skämmas över. Detta är således något som går utöver det mer individuella 
perspektivet av bilder på dig själv hög som ett hus på ibiza som du lagt ut 
på sociala medier. att vara jude i tyskland i början av 30-talet eller läkare i 
Kambodja i början av 70-talet var inte något som någon hade anledning att 
dölja. i båda fallen var bilden några år senare en annan.883 Historien bjuder 
på flera exempel på hur information som i tider av politisk avspänning har 
ansetts ofarlig och lagts på hög senare kommit att användas för ändamål som 
på förhand måste ha framstått som uttryck för paranoia eller en allt för livlig 
fantasi.884

Sammantaget understryker de ovan nämnda aspekterna på övervakning 
behovet av en noggrann och försiktig inställning till ökade statliga mandat 
på området, samt en bred förståelse av den personliga integritetens värde för 
att möjliggöra en allsidig proportionalitetsanalys.

irak utvecklade massförstörelsevapen. Se jervis, 2006, s. 3–52. jfr även allmänt Gross, 2009 
som menar att dessa bias även drabbar lagstiftare, allmänhet och domstolar, särskilt i säker-
hetsfrågor.
882 Luban, 2005, s. 256. Luban framhåller själv att det är en svår fråga, men att det mest san-
nolika svaret är ’inte särskilt mycket’ och ’ingen’ är en vettig utgångspunkt.
883 Se Chadwick, 2006, s. 506–508.
884 Här kan särskilt nämnas olika former av statistiska inhämtningar som folkräkning och 
regionala statistiska kartläggningar av befolkningen. Dessa har använts i befintlig form i 
tyskland och Polen under nazi-regimen, för att kartlägga oönskade minoriteter, men även 
utifrån tidigare existerande inhämtningsmandat legat till grund för anpassade kartläggningar 
av oönskade grupper i samhället efter en invasion, som i Norge och Nederländerna under 
nazi-ockupationen, eller i krigstillstånd, som vid interneringen av amerikaner med japanskt 
påbrå efter Pearl Harbor. Se Seltzer & anderson, 2001, s. 481–510.
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i lagstiftningsdiskussionerna rörande tvångsmedel i allmänhet, liksom de pre-
ventiva tvångsmedel som är föremål för denna studie, förekommer ett antal 
begrepp som delvis är av rättslig och delvis av teknisk natur. De mest centrala 
av dessa begrepp är de olika kategorier av uppgifter om elektronisk kommuni-
kation som myndigheterna genom olika rättsliga mandat får tillgång till. med 
anledning av att lagstiftaren strävat efter att hålla lagstiftningen förhållandevis 
teknikneutral är dessa kategorier av uppgifter inte alltid särskilt specifika och 
deras koppling till faktiska tekniska kategorier av uppgifter som förekommer 
hos operatörerna är inte sällan otydlig. i förarbetena presenteras vissa exempel 
på typer av uppgifter som innefattas under respektive kategori. Dessa exem-
pel är dock sällan särskilt uttömmande och diskussionerna om vilka faktiska 
uppgifter som går att hämta in under respektive kategori har därför genom 
åren varit stundtals intensiva. även om rättsläget i vissa avseenden har blivit 
tydligare de senaste åren så återstår vissa frågetecken. i detta kapitel kommer 
de uppgifter om elektronisk kommunikation som lagstiftningen kretsar kring 
att analyseras närmare.

Utöver att innebörden av dessa kategorier är rättsligt intressant då de sätter 
ramarna för tvångsmedlens konkreta betydelse så är också frågan om vilka 
syften dessa olika kategorier av uppgifter fyller i underrättelseverksamheten 
av intresse. inhämtning av de olika kategorierna av uppgifter medför varie-
rande konsekvenser för den personliga integriteten. verksamhetsnyttan och 
integritetsaspekterna hos uppgifterna är till viss del sammankopplade så till 
vida att uppgifter som bäst kan bidra till att kartlägga en individ eller en 
grupp också är de värdefullaste för underrättelsemyndigheten och på samma  
gång de som medför de största konsekvenserna för den personliga integrite-
ten.

Säkerhetspolisens faktiska tillgång till de olika kategorier av uppgifter som 
lagstiftningen ställer upp är även beroende av vissa allmänna rättsliga begrepp 
och tekniska faktorer som påverkar den information som överhuvudtaget 
kan bli föremål för inhämtning. Exempelvis beror tillgången till uppgifter på 
vilka operatörer som är skyldiga att anpassa sin verksamhet för att möjliggöra 
inhämtning, liksom på vad som i lagens mening kan anses innefattas i denna 
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anpassningsskyldighet. innan de olika kategorierna av uppgifter kan behand-
las måste därför dessa rättsliga avgränsningar analyseras.885

Detta kapitel avser ge en bakgrund och bidra med en rättslig och teknisk 
bas för efterföljande kapitel där förutsättningarna för inhämtning och lagstif-
tarens intresseavvägningar analyseras närmare.

5.1  avgränsning av den kommunikation som blir 
tillgänglig för inhämtning

5.1.1 Anpassningsskyldighet
En förutsättning för att inhämtning av uppgifter om elektronisk kommuni-
kation ska kunna ske, är att operatörerna i någon mån medverkar till denna 
inhämtning. även om vissa uppgifter förvisso kan hämtas in även utan sådan 
medverkan,886 så är Säkerhetspolisen, liksom den öppna polisen, i huvudsak 
beroende av medverkan från de operatörer som hanterar kommunikatio-
nen. För att säkerställa att avlyssning, övervakning och annan inhämtning 
kan ske finns i 6 kap. 19 § lag om elektronisk kommunikation (LEK) regler 
om s.k. anpassningsskyldighet för viss verksamhet som faller under LEK. 
anpassningsskyldigheten innebär att verksamhet ska bedrivas så att beslut 
om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning 
av elektronisk kommunikation kan verkställas och så att verkställandet inte 
röjs. innehållet i och uppgifter om avlyssnade eller övervakade meddelan-
den ska dessutom göras tillgängliga så att informationen enkelt kan tas om 
hand av den brottsbekämpande myndigheten. till detta krav har på senare år 
tillkommit en lagringsskyldighet gällande vissa trafikuppgifter.887 Följden är 
att anpassningsskyldigheten är tämligen omfattande och har kommit att bli 
föremål för såväl detaljerade föreskrifter,888 liksom individuella villkor eller 
undantag för enskilda operatörer.889

En utgångspunkt för anpassningsskyldigheten är att kostnaden för anpass-

885 De rättsliga förutsättningarna för inhämtning återfinns i kapitel 7 nedan
886 Exempelvis genom bruket av så kallade imSi-catchers som lurar mobiltelefoner att de 
är en basstation för mobiltelefoni för att därigenom hämta in vissa tekniska uppgifter från 
omgivande mobila enheter, se SOU 2010:103, s. 295–297.
887 Se vidare avsnitt 5.2.2.3.
888 Post och telestyrelsen har genom 6 kap. 19 § 3 st. fått bemyndigande att meddela före-
skrifter rörande anpassningsskyldigheten.
889 villkoren kan i vissa fall innebära att en liten operatör inte blir föremål för anpassnings-
skyldighet. Sådana undantag medges efter förhandlingar mellan Säkerhetspolisen, PtS och 
operatören och blir ej offentliga. Se prop. 1995/96:180 s. 27–29.
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ningar av kommunikationsnäten ska bäras av operatörerna medan kostnader 
förenade med varje inhämtningsåtgärd ska bäras av den inhämtande myn-
digheten.890 anpassningsskyldigheten kan beskrivas som ett partsförhållande 
mellan Säkerhetspolisen och tele- och internetoperatörerna där PtS agerar 
som prövningsinstans och tillsynsmyndighet. Säkerhetspolisen agerar i detta 
partsförhållande för att genom anpassningsskyldigheten söka få enklast möj-
liga tillgång till mesta möjliga information till lägsta pris och agerar också 
som teknisk samordningspart för samtliga polismyndigheter. teleoperatö-
rerna å sin sida strävar enligt affärsmässig logik efter att den ekonomiska 
och tekniska bördan av anpassningsskyldigheten ska bli så liten som möjligt, 
då de anpassningar som krävs är sådana som i regel innebär rena kostnader 
utan några motsvarande ekonomiska fördelar för operatörerna. PtS uppgift 
är att balansera de olika intressena och bestämma en nivå för den konkreta 
anpassningsskyldigheten som är skälig för operatörerna och som inte sned-
vrider konkurrensen på marknaden, samtidigt som syftet med tvångsmedlen 
uppnås.891 Detta innebär i sin tur att de konkreta tekniska lösningarna för 
avlyssning och övervakning, liksom formerna för hur den inhämtade infor-
mationen ska levereras till Säkerhetspolisen varierar mellan olika operatö-
rer beroende på deras storlek och ekonomiska och tekniska förutsättningar 
samt utifrån de eventuella individuella villkor eller undantag som förhandlats 
fram mellan de brottsbekämpande myndigheterna och operatören, alternativt 
beslutats av PtS.

De verksamheter som omfattas av anpassningsskyldighet är enligt 6 kap. 
19 § LEK de som avser tillhandahållande av 1) ett allmänt kommunikations-
nät som inte enbart är avsett för utsändning till allmänheten av radio, tv eller 
andra utsändningar som anges i 1 kap. 1 § 3 st. YGL, samt 2) tjänster inom 
ett allmänt kommunikationsnät vilka består av antingen en allmänt tillgänglig 

890 Prop. 1995/96:180, teleoperatörernas skyldigheter vid hemlig teleavlyssning och hemlig 
teleövervakning, s. 29–31. myndigheternas ersättningsskyldigheten för operatörens kostnader 
i samband med inhämtningsåtgärder var dock länge oreglerad i lag, men har sedan data-
skyddsdirektivet genomfördes i LEK blivit lagstadgad åtminstone i den utsträckning inhämt-
ningen rör lagrade uppgifter, se vidare avsnitt 5.2.2.3.
891 i Prop. 1995/96:180, s. 28–29 anförs att

”[d]e inblandade parternas egna uppfattningar är givetvis av stor betydelse. råder det enig-
het mellan de brottsutredande myndigheterna, rikspolisstyrelsen och riksåklagaren, och 
teleoperatören om vilka krav, utöver de eventuella generella föreskrifterna, som operatören 
skall uppfylla, torde det normalt inte finnas anledning för Post- och telestyrelsen att göra 
någon mer ingående prövning utan myndigheten bör kunna utfärda villkor i enlighet med 
parternas överenskommelse. Det är alltså normalt endast i de fall som teleoperatören och 
de brottsutredande myndigheterna har olika uppfattningar som tillståndsmyndigheten 
behöver ingripa.”
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telefonitjänst till fast nätanslutningspunkt som medger överföring av lokala, 
nationella och internationella samtal, telefax och datakommunikation med 
en viss angiven lägsta datahastighet, som medger funktionell tillgång till inter-
net, eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst till mobil 
nätanslutningspunkt.

Betydelsen av ett allmänt kommunikationsnät blir central i bedömningen 
av huruvida anpassningsskyldighet föreligger. Ett allmänt kommunikations-
nät är enligt 1 kap. 7 § 4 st. LEK ett ”elektroniskt kommunikationsnät som 
helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster och som stödjer informationsöverföring  
mellan nätanslutningspunkter”. Denna definition är dock i sig beroende av 
definitionen av ett ”elektroniskt kommunikationsnät”, som i 1 kap. 7 § 7 st. 
LEK anges vara ett ”system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för 
koppling eller dirigering samt passiva nätdelar och andra resurser som medger 
överföring av signaler, via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra 
elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ av information 
som överförs”.

Enligt 1 kap. 4 § 2 st. LEK omfattar inte lagen, och därmed inte heller 
anpassningsskyldigheten, innehåll som överförs i elektroniska kommunika-
tionsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster. Däremot omfat-
tas vissa former av elektroniska kommunikationstjänster om de exempelvis 
medger tillgång till telenätet eller ger tillgång till internet. var går då gränsen 
för vilka tjänster som innefattas respektive faller utanför anpassningsskyldig-
heten? av PtS egna riktlinjer framgår att vissa kriterier ska vara uppfyllda för 
att en tjänst ska omfattas av LEK.

”Enligt PtS uppfattning följer det av lagstiftningen (…) att endast de tjänster 
som möjliggör kommunikation, dvs. överför signaler, ska anses utgöra elek-
troniska kommunikationstjänster och falla under lagens tillämpningsområde. 
Därför bör inte alla former av mer förädlade tjänster (exempelvis chattjäns-
ter över internet) som innebär att människor kommunicerar med varandra 
anses vara elektroniska kommunikationstjänster och därmed omfattas av 
regleringen  i LEK”892

Som PtS tolkar lagstiftningen blir rådighet över överföringen av signalerna en 
viktig faktor och av det följer att framför allt tillhandahållande av tjänster som 
samtidigt möjliggör tjänsternas överföring innebär att LEK blir tillämplig.893

892 Post och telestyrelsen, 2009, s. 21
893 Ibid.
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Sammanfattningsvis går det att konstatera att en rent internetbaserad tjänst 
där slutanvändaren är beroende av en internetleverantör eller teleoperatör för 
att få tillgång till tjänsten i regel är exkluderade från anpassningsskyldighet. 
inhämtning av uppgifter av sådana tjänster möjliggörs istället genom inhämt-
ning från de internetleverantörer eller operatörer som rent faktiskt överför 
signaler till och från den användare som avlyssning eller övervakningen berör. 
alternativt genom att polisen vänder sig direkt till tjänsteleverantören av 
intresse, exempelvis Facebook, för att få del av uppgifter om en viss individ 
genom exempelvis beslag eller frivilligt utlämnande av uppgifter.894

i fråga om traditionella kommunikationsnät för telefoni och mobiltelefoni 
är anpassningsskyldigheten rent tekniskt inte svår för i vart fall större opera-
törer att hantera även om den är förenad med kostnader. Näten är numera i 
stor utsträckning anpassade för att medge avlyssning och övervakning genom 
deras i huvudsak centraliserade struktur. Behov av att fakturera kunder för 
enskilda kommunikationstillfällen gör också att information om kommuni-
kationen bearbetas av operatörerna och därför, efter viss anpassning, kan göras 
tillgänglig för inhämtning. En omfattande internationell standardisering i 
form av exempelvis EtSi-standardisering895 har också utvecklats som med-
för att utrustning för telenät i huvudsak levereras med sådan funktionalitet 
inbyggd.896 teknisk utveckling har förändrat formerna för denna anpassning 
över tid, exempelvis när analoga telefonnät kom att överges till förmån för 
digitala televäxlar. även om vissa tekniska generationsskiften medfört nya 
anpassningskrav och tillhörande kostnader så tycks frågan om anpassnings-

894 i praktiken torde sådana rena tjänsteleverantörers utlämningsvilja bero på hur de valt att 
formulera sina villkor till slutanvändarna rörande möjligheten till utlämnande av uppgifter. 
vissa tjänsteleverantörer förbehåller sig rätten att lämna ut uppgifter ”på begäran av polis” 
medan andra kräver ett formellt lagstöd för begäran, så som ett formellt beslut om beslag. 
Exempelvis förbehåller sig Facebook rätten att lämna ut uppgifter om de tror att ett sådant 
utlämnande utgör ett rättsligt krav under det begärande landets lag:

”We may access, preserve and share your information in response to a legal request (like 
a search warrant, court order or subpoena) if we have a good faith belief that the law 
requires us to do so. This may include responding to legal requests from jurisdictions 
outside of the United States where we have a good faith belief that the response is required 
by law in that jurisdiction, affects users in that jurisdiction, and is consistent with interna-
tionally recognized standards. We may also access, preserve and share information when 
we have a good faith belief it is necessary to: detect, prevent and address fraud and other 
illegal activity; to protect ourselves, you and others, including as part of investigations; 
and to prevent death or imminent bodily harm.”

Se Facebook, Data Use Policy.
895 European Telecommunications Standards Institute
896 Se exempelvis EtSi, 2007.
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skyldigheten i huvudsak okomplicerad.897 Partsförhållandet mellan operatö-
rerna och Säkerhetspolisen torde innebära att i takt med att avlyssningsfunk-
tioner i ökad utsträckning blir standardiserade och kommersiellt tillgängliga, 
lär kostnaden för teleoperatörernas anpassningsskyldighet minska och villig-
heten att komma överens med Säkerhetspolisen att öka.

Situationen är dock på många sätt annorlunda i förhållande till kommu-
nikationsnät för internettrafik och olika former av iP-telefoni. Flera aspekter 
komplicerar här förutsättningarna för anpassningsskyldigheten och därigenom 
även formerna för tillgängliggörande till Säkerhetspolisen. Dels är den tekniska 
nätverksstrukturen för internettrafik i hög grad decentraliserad. Detta har sin 
grund i att nätverket från första början konstruerades för att klara attacker 
som slog ut delar av infrastrukturen. till skillnad från telefonnät som lätt kan 
slås ut genom att centrala noder förstörs bygger internet på en decentraliserad 
modell där trafiken tar olika vägar genom systemet från avsändare till mot-
tagare beroende på var den lättast kommer fram. Om en nod är utslagen eller 
långsam tar trafiken en annan väg och olika delar av samma kommunikation 
kan således ta olika vägar genom nätverket.898 För att möjliggöra avlyssning 
eller övervakning måste denna därför ske så nära den användare som avses som 
möjligt för att försäkra att kommunikationen inte går genom signalvägar som 
inte är föremål för avlyssning.899

anpassningsskyldigheten kompliceras i sin tur av att infrastrukturen för 
internettrafik kan sägas bestå av olika lager. På vad som kan beskrivas som 
ledningsnivån, som består av fysiska kablar och optiska fibrer ägs och drivs 
dessa av ett fåtal operatörer. Dessa hyr dock ut kapacitet i signalvägarna till 
operatörer på transmissionsnivån som hanterar logiska förbindelser i form av 
switchar och routrar. Dessa aktörer på transmissionsnivån har dock oftast inte 
en direkt relation med slutanvändaren utan denna relation återfinns istället på 
den så kallade iP-nivån där olika internetoperatörer ger enskilda abonnenter 
eller grupper av abonnenter (bostadsrättsföreningar, företag etc.) tillgång till 
internet. På denna iP-nivå finns ett stort antal operatörer som varierar från 
mycket små till mycket stora. Denna nivå erbjuder ibland även elektroniska 
tjänster som e-post eller iP-telefoni. till största delen består dock även denna 
nivå av att erbjuda rena signalvägar för iP-trafik som abonnenten sedan dispo-
nerar fritt. Den internettrafik som går i dessa signalvägar sker i form av olika 
protokoll så som HttP, SSL, FtP, P2P, och tjänster i form av webmail, Skype, 

897 Post och telestyrelsen, 2007, s. 34–35.
898 Landau, 2012, s. 17–21.
899 Se Fuchs, 2012, s. 11–12, se även Post och telestyrelsen, 2007, s. 34.
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Facebook, Dropbox, etc. Dessa tjänster ligger på en nivå som kan benämnas 
tillämpningsnivån eller applikationsnivån. i stor utsträckning är denna trafik 
osynlig för operatörerna, vars uppdrag endast består i att skicka trafiken från 
användarens anslutningspunkt till nästa nod i det internationella nätverket.900

7 Applikationsnivån Ger tillgång till nätverket för appli-
kationer så som mail, webläsare, FtP 
klienter, vOiP program etc.

Payloadnivån i 
tCP/iP paketet

6 Presentationsnivån Formatet av den överförda datan 
definieras. Kan även komprimeras 
eller krypteras.

5 Sessionsnivån Organiserar kommunikationen 
mellan två applikationer på olika 
maskiner

4 Transportnivån tar emot data från applikationsnivån, 
delar upp och sätter ihop dataflödet 
till mindre enheter.

tCP

3 Nätverksnivån Hittar och dirigerar vägen som 
datapaket tar över nätverket för att 
komma fram till rätt slutpunkt.

iP

2 Transmissionsnivån Säkerställer en korrekt överföring av 
data över nätverket genom att sätta 
ihop dataströmmen till olika data-
block. räknar ut och kontrollerar att 
all data kommit fram.

Nätverksaccess

1 Ledningsnivån Hanterar den fysiska överföringen av 
data genom kablar, optiska fibrer, etc.

Fysiskt

Tabell 1: Open Systems interconnection (OSi) model, en modell som illus-
trerar internets struktur.901

Ovan nämnda tekniska aspekter komplicerar anpassningsskyldigheten på flera 
sätt. Dels uppstår anpassningsskyldighet på flera nivåer och för flera operatö-
rer samtidigt. Dels är det för operatörer på iP-nivån, transmissionsnivån eller 
ledningsnivån svårt eller omöjligt att tillhandahålla detaljerade uppgifter om 
tillämpningsnivån utan långtgående anpassningar av systemen (exempelvis 

900 Ibid. s. 30–33.
901 Post och telestyrelsen, 2007, s. 30–33, Fuchs, 2012, s. 13–14.
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genom installation av teknik för s.k. deep packet inspection 902).903 Utöver detta 
måste avlyssningen eller övervakningen ske mycket nära den enskilda använ-
daren. i vissa fall där abonnenten består av exempelvis en bostadsrättsförening 
kan operatören i vissa fall endast tillhandahålla vilken trafik som skett från 
anslutningspunkten tillhörande bostadsrättsföreningen, och inte nödvändigt-
vis vilken trafik som tillhör en viss enskild boende (då network adress translation,  
Nat, innebär att många användare kommer att dela på ett iP-nummer). För 
att genomföra avlyssning eller övervakning av en enskild kommer då kontakt 
behöva ske med föreningen, vilket kan innebära problem med hänsyn till att 
avlyssningen inte får röjas (den som ska avlyssnas kan hypotetiskt sett vara den 
som är ansvarig för nätverket i bostadsrättsföreningen). Ett ytterligare problem 
uppstår utifrån att även i de fall en enskild abonnent går att identifiera, kan 
dennes uppkoppling delas i ett internt nätverk. Detta interna nätverk, LaN 
(Local area Network), kan delas av en familj, ett kollektiv, eller om personen 
väljer att ha en öppen trådlös WiFi anslutning – ett potentiellt svårbestämt 
antal individer som når detta trådlösa nätverk.904

Följden av dessa svårigheter är att anpassningsskyldigheten får en delvis 
annan innebörd i förhållande till internettrafik. För det första blir de uppgifter 
som kan lämnas ut vid hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 
begränsad till sådana uppgifter som behandlas av operatörens tekniska system 
varefter myndigheterna får söka sig vidare närmare källan. För det andra blir 
innebörden av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation att operatö-
ren tillhandahåller en spegling av hela iP-trafiken från den aktuella adressen 
eller utrustningen, som vidarebefordras i råformat till Säkerhetspolisen.905

902 Deep Packet Inspection innebär att iP-strömmen analyseras av särskild teknisk utrustning  
hos operatören som sedan kan utföra åtgärder beroende på exempelvis vilken typ av applika-
tion som används eller i vissa fall även beroende på exempelvis vilka webmailkonton eller 
användarnamn som används på vissa hemsidor. Formellt anses Deep Packet inspection före-
ligga vid insamling, observation, analys eller lagring sker av uppgifter relaterade till en app-
likation som återfinns i paket över OSi lager 3 (se tabell 1 ovan). metoden ses ofta som ett 
integritetsproblem när den brukas av operatörerna och installationen av sådan utrustning i 
operatörernas system kan i sig anses medföra vissa principiella problem. Se allmänt Fuchs, 
2012, med hänvisningar.
903 telia Sonera har beräknat kostnaden för installation av sådana verktyg och annan nöd-
vändig utrustning i sina system till ca 20 miljoner kronor årligen. Cisco, som tillhandahåller 
utrustning för bredband har 2007 beräknat kostnaderna för det totala investeringsbehovet 
hos svenska nätoperatörer för att möjliggöra avlyssning i bredbandsnäten till mellan en och 
två miljarder kronor. Post och telestyrelsen, 2007, s. 20–22.
904 Post och telestyrelsen, 2007, s. 30–37.
905 Ibid. 2007, s. 36.
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Ovanstående anpassningsskyldighet gäller för traditionella former av hem-
lig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation. Sedan För-
svarets radioanstalt gavs möjlighet att bedriva signalspaning i tråd genom 
signalspaningslagens tillkomst har dock en särskild form av anpassningsskyl-
dighet tillkommit i 6 kap. 19 a § LEK som innebär en skyldighet för sådana 
operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns att överföra 
dessa signaler till särskilda samverkanspunkter. vid dessa samverkanspunkter 
söker signalspaningsmyndigheten själv igenom kommunikationen utifrån 
relevanta sökbegrepp. Skillnaden gentemot traditionella elektroniska tvångs-
medel är att signalspaningsmyndigheten vid signalspaning vill söka igenom 
all kommunikation som passerar över gränsen, medan myndigheterna vid 
användande av övriga former av tvångsmedel vill säkerställa att endast den 
berörda teleadressen blir föremål för inhämtning. När signalerna väl över-
förts till samverkanspunkterna så är det upp till signalspaningsmyndigheten 
att tillgodogöra sig innehållet i de olika tjänster och protokoll som trafiken 
består i, vilket sker genom specialanpassade verktyg för deep packet inspection. 
Utöver att överföra trafiken till samverkanspunkterna ska operatörerna enligt 
6 kap. 19 a § 2–3 st. också lämna sådana uppgifter som de innehar som gör 
det lättare att ta hand om signalerna, samt utföra dessa uppgifter så att verk-
samheten inte röjs.906

anpassningsskyldighet kan idag betraktas som en norm i det svenska tele-
kommunikationslandskapet. Samtidigt är förekomsten av anpassade system 
för avlyssning och övervakning av kommunikation på flera sätt problema-
tisk. Den särskilda rapportören för främjande och skydd av rätten till åsikts- 
och yttrandefrihet till FN:s råd för mänskliga rättigheter har i en rapport 
rekommenderat att ”[s]tater måste avstå från att tvinga den privata sektorn 
att genomföra åtgärder som äventyrar den personliga integriteten, säkerhet 
och anonymitet i kommunikationstjänster, däribland krav på konstruktionen 
av avlyssningsmöjligheter för statliga övervakningsändamål eller förbud mot 
användningen av kryptering.”907 anledningen är att sådana system riskerar att 
hota åsikts- och yttrandefriheten eftersom privata kommunikationer möjlig-
gör det fria utbytet av idéer i samhället.908

Förekomsten av dessa tekniska anpassningar för att möjliggöra avlyssning 
och övervakning kan också i sig, trots att de motiveras av säkerhetsintres-

906 Se närmare avsnitt 7.3 nedan.
907 United Nations General assembly, Human rights Council, 2013, p. 96.
908 Ibid. p. 23.
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sen, utgöra allvarliga säkerhetsrisker.909 Detta kan illustreras av den grekiska 
avlyssningsskandal som ägde rum åren 2004–2005 där den bland andra den 
grekiska premiärministern, försvarsministern, utrikesministern, grekiska EU-
kommissionären, atens borgmästare och hundratals andra höga tjänstemäns, 
intressegruppers och dignitärers telefoner avlyssnades i hemlighet av okända 
gärningsmän.910 avlyssningen skedde genom att okända personer lyckats 
bereda sig tillgång de avlyssningssystem för brottsbekämpande ändamål som 
fanns installerade i grekiska Vodafones telefonnät och som levererats av svenska 
Ericsson. Genom att lyckas aktivera avlyssningssystemen utan att denna aktivi-
tet registrerades i de logg- och kontrollsystem som ska övervaka sådana avlyss-
ningsåtgärder kunde gärningsmännen under lång tid avlyssna systemen utan 
att upptäckas. vem eller vilka som låg bakom intrånget är fortfarande okänt 
då viktiga ledtrådar raderades i samband med försöken att stoppa avlyssning-
en.911 Liknande försök att komma åt funktioner för avlyssning i tele- och 
datasystem har på senare år även upptäckts i USa.912 Sannolikt finns också 
ett inte obetydligt mörkertal. Baserat på den ökade frekvensen av elektroniska 
intrångsförsök och ökat s.k. cyber-spionage från främmande makt,913 lär dessa 
risker öka med tiden. Sådana funktioner i de tekniska systemen utgör därmed 
en potentiell risk i förhållande till rikets säkerhet.

5.1.2  Meddelande som överförs eller har överförts i ett elektroniskt 
kommunikationsnät

När betydelsen av begreppet elektroniskt kommunikationsnät och den till-
hörande anpassningsskyldigheten fastslagits går det att gå vidare till nästa steg 
i avgränsningen av den information som kan bli föremål för inhämtning. 
reglerna om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning anknyter till 
begreppet meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnät på så vis att 
sådana meddelanden antingen avlyssnas, eller att uppgifter rörande sådana 
meddelanden hämtas in.

Begreppet meddelande i ett elektroniskt kommunikationsnät infördes 
2012 för att ersätta det tidigare använda begreppet telemeddelande, dock 
utan att tvångsmedlet är tänkt att få någon större räckvidd än tidigare i fråga 

909 Se Landau, 2010, s. 175–203.
910 Galpin, 2006, Smith, 2006, Prevelakis & Spinellis, 2007, s. 26–33.
911 Prevelakis & Spinellis, 2007, s. 26–33.
912 Se Nakashima, 2013, Zetter, 2013.
913 Säkerhetspolisen har beskrivit elektroniska attacker på samhällsviktiga informationssys-
tem som ett av de allvarligaste hoten mot rikets säkerhet, se Dir. 2011:94, s. 5.
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om vilka meddelanden som får avlyssnas eller övervakas.914 i samband med 
ändringen av begreppet gavs dock ingen samlad bild i propositionen av vad 
begreppet i praktiken innebär. Det konstateras dock att det inte kan likstäl-
las med ”elektroniskt meddelande” som används i LEK och som innebär 
”all information som utbyts eller överförs mellan ett begränsat antal par-
ter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst”, med 
undantag av radio- och tv-sändningar som inte kan sättas i samband med 
en enskild abonnent eller användare.915 BrU konstaterade att detta begrepp 
inte gick att använda eftersom det var för brett, utan förespråkade istället det 
teknikneutrala begreppet ”meddelande”.916 regeringen ansåg dock i likhet 
med vissa remissinstanser att detta begrepp blev väl teknikneutralt och valde 
istället begreppet ”meddelande som överförs eller har överförts i ett elektro-
niskt kommunikationsnät”.917 Ett sådant meddelande är således inte likställt 
med ett elektroniskt meddelande. Då innebörden av vilka meddelanden som 
omfattas inte avsågs att förändras i förhållande till begreppet ”telemedde-
lande” torde definitionen av detta äldre begrepp vara till ledning även för detta 
nya begrepp. Ett telemeddelande definierades enligt LEKs lydelse innan lag-
ändringen 2012 med följande formulering: ”med telemeddelande avses ljud, 
text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas med hjälp av radio 
eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som utnyttjar särskilt 
anordnad ledare”. vilken specifik information om dessa telemeddelanden 
som kan hämtas in avgörs av det tvångsmedel som tillämpas.918

Begreppet telemeddelande, och följaktligen även det efterföljande och inte 
närmare definierade begreppet ”meddelande i ett elektroniskt kommuni-
kationsnät” lider dock av att det är förhållandevis otydligt. Förarbetena ger 
exempelvis ingen ledning i frågan om hur komplett ett meddelande måste 
vara. i förhållande till normal telekommunikation är detta inte nödvändigtvis 
ett problem. Ett meddelande kan här vara ett röstsamtal eller ett sms, som 
oavsett längd är en avgränsad mängd information. Problem kan uppstå i 
förhållande till meddelanden som inte gått fram, exempelvis missade eller 
obesvarade samtal, eller om telefonen legat avlagd och således inte sänt ett 
meddelande trots att ljudsignalerna kunnat hämtas in genom avlyssning,919 
men ett meddelande sänds i princip som en tämligen avgränsad enhet. Svårig-

914 Prop. 2011/12:55, s. 59.
915 Ibid.
916 SOU 2005:38, s. 20
917 Prop. 2011/12:55, s. 59.
918 Se nedan kapitel 7.
919 Se jO:s beslut 1998-04-02 (Dnr 172-97-21), där jO konstaterar att om det visar sig att 
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heterna uppstår istället – liksom gällande anpassningsskyldigheten – i förhål-
lande till iP-baserad internetkommunikation. vad som i allmänt språkbruk 
betraktas som ett meddelande, exempelvis ett e-post meddelande, skickas 
rent tekniskt i form av ett antal mindre s.k. iP-paket. Dessa iP-paket kan som 
redan nämnts söka sig olika vägar mellan sändare och mottagare. För varje 
mottaget iP-paket meddelas avsändaren att den kan skicka nästa. innan en 
sådan bekräftelse erhållits fortsätter avsändarens enhet att skicka iP-paketet. 
När alla iP-paket kommit fram läggs de samman i mottagarens dator för att 
återskapa e-postmeddelandet.920 Lagstiftaren ger ingen närmare ledning till 
hur ”meddelande” ska tolkas i denna situation. avser lagstiftaren att varje 
iP-paket ska utgöra ett separat meddelande i lagens mening, eller är det sam-
manlagda e-postmeddelandet vad som avses? Konkret torde svaret variera 
beroende på vilken adress som är föremål för avlyssning eller övervakning. Om 
ett övervaknings- eller avlyssningsbeslut är kopplat till en e-postadress kom-
mer exempelvis ”meddelande” att förstås som e-postmeddelanden.921 Om det 
kopplas till ett mobiltelefonnummer kommer det förstås som ett enskilt SmS 
eller telefonsamtal. vad som avses med ett ”meddelande i ett elektroniskt kom-
munikationsnät” måste således läsas i förhållande till vilken adress som avses. 
Frågan kan dock tänkas bli mer intressant om beslutet om hemlig avlyssning 
eller övervakning kopplas till en viss teknisk utrustning, vilket är möjligt sedan 
2012, istället för till en viss adress. Den kontextuella hjälp som adressen kan 
ge saknas vid sådana beslut och osäkerhet kan då uppkomma om beslutet rör 
varje iP-paket, eller varje fullbordat meddelande. Skillnaden blir av betydelse 
när det inte gäller avlyssning utan övervakning, då en övervakning rörande en 
e-post adress ligger på applikationsnivån och ger information om datalager i 
OSi modellen på lager 5, 6 och 7, medan en övervakning som rör iP-nivån 
endast ger information om lager 3.922 vid en koppling av övervakningen till 
teknisk utrustning går det inte av lagtexten eller dess förarbeten avgöra vilken 
nivå uppgifterna kommer beröra.

avlyssnade samtal inte definitionsmässigt är att betrakta som telemeddelanden bör avlyss-
ningen omedelbart avbrytas och eventuella inspelningar raderas.
920 Landau, 2010, s. 24–25.
921 Noteras bör att en operatör så som teliaSonera, endast har skyldighet att tillgängliggöra  
individuella e-postmeddelanden i den utsträckning de tillhandahåller e-postadressen till 
sina kunder. Om adressen tillhandahålls av en tjänsteleverantör på applikationsnivån får 
e-postmeddelanden istället hämtas in genom hemlig avlyssning mot en iP-adress eller teknisk 
utrustning, alternativt genom beslagsregler.
922 Se tabell 1 ovan i avsnitt 5.1.1.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   253 2013-10-16   16.34



254

5 Gemensamma tekniska aspekter och begrepp

Utifrån strukturen av ett iP-paket går det också att konstatera att vissa 
uppgifter som kan hämtas in genom exempelvis hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation, i rent teknisk mening, får anses utgöra med-
delandeinnehåll då det inkluderas i den s.k. payload-data som iP-paketet 
transporterar.923

Payload (innehåll) TCP Header IP Header

Application data: E-post 
meddelandets text, inne-
hållet i chatmeddelanden, 
videoinnehåll, bilder, etc. 
Application header: 
programmets version, 
e-postadress till mottagare 
och sändare, etc.

avsändarens port
Destinationens port
Sekvensnummer

Källans iP-nummer
Destinationens  
iP-nummer
total längd av med-
delandet

Lager 5,6,7 Lager 4 Lager 3

Tabell 2: Ett tCP/iP paket.924

5.1.3 Adress eller viss elektronisk kommunikationsutrustning
Såväl hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation som hemlig övervak-
ning av elektronisk kommunikation är kopplat till en viss adress eller teknisk 
utrustning. av lagtexten i 27 kap. 18–19 §§ rB framgår endast att avlyssning 
och övervakning får ske av kommunikation rörande en viss adress. av 27 kap. 
20 § 1 p. rB framgår dock att beslut rörande hemlig avlyssning av elektronisk 
kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 
endast får avse ”ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk 
kommunikationsutrustning”.

tidigare användes begreppet ”teleadress” istället för ”adress”, begreppet 
”teleadress” i 27 kap. 19 § rB var dock aldrig uttryckligen definierat i rätte-
gångsbalken, vilket ledde till att vissa gränsdragningsproblem framfördes av 
polis och åklagare liksom att domstolarnas bedömning av huruvida exempelvis 

923 Se vidare avsnitt 5.2.2.1 nedan.
924 Landau, 2010, s. 23, Fuchs, 2012, s. 13.
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imEi-numret925 skulle anses vara en teleadress varierat över landet. Begreppet 
teleadress ersattes därför i de lagar som reglerade hemlig teleavlyssning och 
hemlig teleövervakning mot adress utan att någon saklig ändring avsågs.926 i 
fråga om vad som skulle avses i begreppet adress framförde regeringen:

”i begreppet adress ingår, liksom i begreppet teleadress, olika typer av num-
mer, t.ex. telefonnummer och andra identifikationsnummer och adresser, 
t.ex. e-postadresser. För att tydliggöra vilka adresser som avses bör i lagtexten 
anges att fråga är om telefonnummer eller annan adress. Begreppet kod bör 
inte användas i detta sammanhang eftersom det snarast leder tankarna till 
lösenord eller liknande. regeringen anser också att det bör tydliggöras att 
ett beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning kan avse en 
viss elektronisk kommunikationsutrustning (t.ex. en mobiltelefon med visst 
identifikationsnummer).”927

Denna uppräkning skulle alltså inte enligt regeringen innebära någon saklig 
förändring i förhållande till vad som gällde tidigare, men regeringen införde 
ett förtydligande i lagstiftningen om att exempelvis imEi-uppgifter ansågs 
innefattas.

Kopplingen till adress eller utrustning innebär en ytterligare avgräns-
ning av vilken information som omfattas. Sedan 2012 har möjligheten att 
koppla beslut om avlyssning och övervakning till en viss elektronisk kom-
munikationsutrustning tillkommit i lagtexten, vilket tidigare saknats, även 
om regeringen tycks betrakta detta mer som ett förtydligande.928 Beslut om 
inhämtning kopplas i dessa fall i praktiken till ett s.k. imEi nummer eller 
tänkbart även till en maC-adress.929 regeringen tycks, likt PtS, i samma 
proposition ha tagit ställning för att imEi uppgifter inte innefattas under 
möjligheten att genom LEK ta del av uppgift om abonnemang.930 Därigenom 
måste uppgifter om numret till den tekniska utrustning som Säkerhetspolisen 
tänkt koppla övervakningen till sannolikt ofta kommit myndigheten till godo 
genom antingen tidigare övervakningsbeslut, eller genom användande av s.k. 

925 International Mobile Equipment Identifier – ett unikt nummer som identifierar en viss 
mobil utrustning.
926 Prop. 2011/12:55, s. 62–63.
927 Ibid. s. 62.
928 Ibid. s. 62–63.
929 Media Access Control adress – ett nummer som identifierar ett visst nätverksinterface, så 
som ett individuellt nätverkskort i en dator eller en viss trådlös nätverksrouter.
930 Se vidare avsnitt 7.4 nedan.
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imSi-catchers, vilket länge skett oreglerat men som på senare år blivit föremål 
för lagstiftningsåtgärder.931

Kopplingen av inhämtningsbeslutet till en särskild utrustning innebär 
att myndigheten med samma beslut kan fortsätta avlyssningen även om 
den misstänkte exempelvis byter simkort i en mobiltelefon eller byter till en 
annan form av kommunikationsadress med en dator. Det för dock sannolikt 
även med sig konsekvensen att all kommunikation till/från en viss elektro-
nisk utrustning omfattas av beslutet, vilket inte på samma sätt automatiskt 
avgränsar besluten till exempelvis telefoni eller iP-trafik beroende på vilken 
adress som angivits i beslutet. Beslut kopplade till en viss teknisk utrustning 
innebär därför en potentiellt bredare inhämtning än ett beslut kopplat till en 
viss adress.

Kopplingen till viss elektronisk utrustning återfinns också i fråga om upp-
gifter om var en viss elektronisk kommunikationsutrustning funnits eller vilka 
elektroniska kommunikationsutrustningar som funnits i ett visst avgränsat 
område, som kan hämtas in genom hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation i 27 kap. 19 § rB. Samma möjlighet finns även genom 2007 års 
preventivlag och genom 1 § 2–3 st. 2012 års inhämtningslag. tidigare fanns 
en möjlighet att genom LEK från operatörer begära ut ”annan uppgift angå-
ende elektronisk kommunikation” och därigenom ta del av var en elektronisk 
kommunikationsutrustning funnits i samband med att den utfört kommuni-
kation. Denna möjlighet innebar dock genom kopplingen till ett meddelande 
att geografiska uppgifter om utrustning som inte ägnat sig åt kommunikation 
(exempelvis en mobiltelefon som enbart är påslagen men inte utför ett samtal) 
inte kunde hämtas in. Denna koppling till meddelande har alltså tagits bort 
och genom den nya skrivningen kan sedan 2012 även geografiska uppgifter 
om utrustning som inte aktivt används för kommunikation inhämtas.

5.1.4 Tystnadsplikt och sekretessbrytande bestämmelser i LEK
Genom 6 kap. 20 § LEK råder tystnadsplikt hos operatörerna för tre katego-
rier av uppgifter som i sin tur får viss betydelse; uppgifter om abonnemang 
(6 kap. 20 § 1 st. 1 p. LEK), innehållet i ett elektroniskt meddelande (6 kap. 
20 § 1 st. 2 p. LEK) och annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt 
meddelande (6 kap. 20 § 1 st. 3 p. LEK). tystnadsplikten innebär att den 

931 En imSi-catcher är enligt SOU 2010:103, s. 296 en anordning som
”[…] identifierar vilka mobiltelefoner eller andra mobila kommunikationsutrustningar, 
t.ex. modem för mobilt bredband, som finns inom ett visst geografiskt område. När 
metoden används har det hittills skett med stöd av principen om att etern är fri.”
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som i samband med tillhandahållande av ett elektroniskt kommunikations-
nät eller en elektronisk kommunikationstjänst har fått del av eller tillgång till 
sådana uppgifter inte obehörigen får föra vidare eller utnyttja det han fått del 
av eller tillgång till (6 kap. 20 § 2 st. LEK). av förarbetena framgår att utläm-
nande enligt sekretessbrytande bestämmelser i LEK 6 kap. 22 § är exempel 
på behörigt utlämnande, liksom om tystnadsplikten eftergivits av den enskil-
de.932 Uppräkningen av information som omfattas av tystnadsplikten hos 
operatörerna fyller en dubbel funktion genom att tystnadsplikten rörande de 
olika formerna av information kan brytas under olika förutsättningar. vilken 
typ av information som faller in under de olika punkterna i 6 kap. 20 § LEK 
är således av betydelse och är också något som varit föremål för viss diskus-
sion. Genom att utlämning enligt LEK i huvudsak fasats ut genom lagänd-
ringen 2012 har betydelsen av dessa kategoriseringar minskat, med undantag 
för begreppet uppgift om abonnemang.933

tystnadsplikten rör som synes elektroniska meddelanden och inte medde-
landen i elektroniska kommunikationsnät. Bestämmelsen kom inte att ändras 
i samband med att begreppsapparaten förändrades 2012. Betydelsen av att 
elektroniska meddelanden behölls är att tystnadsplikten rör fler meddelanden 
än endast sådana som berörs av rättegångsbalkens tvångsmedel, då elektro-
niska meddelanden är ett vidare begrepp.934

5.2  rättsliga kategorier av uppgifter föremål för 
inhämtning: innebörd, verksamhetsnytta och 
integritetsrisker

Ovan har redogjorts för de generella avgränsningar som gäller för den infor-
mation som kan hämtas in och den anpassningsskyldighet som möjliggör 
inhämtning. Den information som utifrån det ovanstående finns tillgänglig 
för inhämtning har i lagstiftningen kommit att delas upp i ett antal olika 
kategorier av uppgifter som under olika förutsättningar kan bli föremål för 
inhämtning. Dessa kategorier av uppgifter är vad de olika inhämtningslagarna 

932 Prop. 1992/93:200, s. 310. Betydelsen av att lagstiftaren använt formuleringen obehöri-
gen i förhållande till att föra vidare information har diskuterats av Hjertstedt, 2011, s. 264–
265, som menar att användningen av begreppet kan tolkas som att även övriga former av 
utlämnande av information som har stöd i lag, exempelvis genom editionsföreläggande, skulle 
vara förenligt med LEK och att tystnadsplikten i LEK således inte skall äga företräde framför 
exemeplvis editionsreglerna.
933 Se avsnitt 7.4 nedan.
934 Se avsnitt 5.1.2 ovan.
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återkopplar till i beskrivningen av vad som under respektive lagrum kan häm-
tas in. Kategorierna utgör således en form av gemensam rättslig begreppsappa-
rat för inhämtning av uppgifter om kommunikation. Ett visst undantag från 
denna gemensamma begreppsapparat utgörs av regelverket om signalspaning, 
som delvis använder egna termer. Denna inhämtning rör dock i huvudsak 
samma kategorier av uppgifter som återfinns i andra regelverk, men utifrån 
andra tekniska förutsättningar, vilket berörs närmare i avsnitt 7.3 nedan.

Den kategorisering av uppgifter som lagstiftningen utgår ifrån är inte opro-
blematisk. Under lång tid existerade dessutom överlappande regelverk, och 
än idag återstår vissa oklarheter rörande gränsdragningar mellan olika typer 
av uppgifter. Kritik har framförts från PtS som är tillsynsmyndighet för ope-
ratörernas anpassningsskyldighet som bland annat menat att den uppdelning 
mellan exempelvis ”uppgifter om abonnemang” och ”annan uppgift som 
angår ett särskilt elektroniskt meddelande” som återfunnits i LEK uppfattats 
som förlegade,935 problem som i viss mån kvarstår även i dagens regelverk. 
Problemen går ofta att spåra till att lagstiftningens kategorier inte alltid är sär-
skilt väl överensstämmande med de tekniska kategorier av uppgifter som rent 
faktiskt överförs i systemen, då lagreglerna medvetet är utformade på ett mer 
eller mindre teknikneutralt sätt. teknikneutralitet och vissa därtill kopplade 
frågor kommer beröras närmare i kapitel 9. Syftet med detta avsnitt är att ge 
en allmän översikt till de olika typer av uppgiftskategorier som etablerats i lag-
stiftningen, för att därigenom bidra till förståelsen av regelverket för preventiv 
inhämtning som berörs i kapitel 7.

i detta avsnitt behandlas också översiktligt de olika uppgiftskategoriernas 
verksamhetsnytta och integritetsrisker. Dessa kommer delvis beröras även 
i kapitel 8, men behandlas här för att ge en introduktion till varför de olika 
uppgifterna är av intresse för underrättelsemyndigheten. Nyttan i verksam-
heten är också intimt förknippat med integritetseffekter av inhämtningen 
genom att uppgifterna i underrättelseverksamheten syftar till att kartlägga 
individer och grupper som kan vara av intresse i verksamheten. Generellt 
sett torde ett visst samband finnas mellan effektivitet och integritetsintrång 
på så vis att ju mer effektiv en uppgift är för att möjliggöra kartläggning 
av individer och grupper, desto större är också dess integritetseffekter. En 
beskrivning av vad uppgifterna kan ge för underrättelser ger därmed också 
ledning till vad som avslöjas om individen. avsnittet syftar därför även till att 

935 Post- och telestyrelsen, Remissvar polismetodutredningens delbetänkande SOU 2009:1, 
Dnr: 09-1210-2, 2009-05-13, tillgänglig på <http://www.pts.se/upload/remissvar/2009/09-
1210-remissvar-polismetodutredningen-090513.pdf>
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etablera vissa integritetseffekter som lagstiftaren rimligen bör förhålla sig till 
i sina avvägningar rörande inhämtning. i detta avsnitt behandlas kategorier 
av uppgifter vars förutsättningar för inhämtning kommer behandlas först i 
efterkommande avsnitt. En överblick över hur dessa kategorier förhåller sig 
till regelverket för inhämtning återfinns i tabell 3 nedan.

Formulering Lagrum för inhämt-
ning

Kategori

Hemlig avlyssning av elektronisk 
kommunikation

27 kap. 18 § rB 
genom 1 § 2007 års 
preventivlag.

Kommunikations-
innehåll

Hemlig övervakning av elektronisk 
kommunikation

27 kap. 19 § rB 
genom 1 § 2007 års 
preventivlag.

trafikuppgifter

Uppgifter om meddelanden som i 
ett elektroniskt kommunikations-
nät har överförts till eller från ett 
telefonnummer eller annan adress

1 § 2012 års inhämt-
ningslag

vilka elektroniska kommunika-
tionsutrustningar som har funnits 
inom ett visst geografiskt område

27 kap. 18 § rB 
genom 1 § 2007 års 
preventivlag.
1 § 2012 års inhämt-
ningslag

Lokaliserings-
uppgifter

i vilket geografiskt område en viss 
elektronisk kommunikationsutrust-
ning finns eller har funnits

Uppgift om abonnemang 6 kap. 22 § 1 st. 2 p. 
LEK

abonnemangs-
uppgifter

Tabell 3: Olika uppgiftskategorier och deras korresponderande lagrum för 
inhämtning.

5.2.1 Kommunikationsinnehåll
– Innehållet i kommunikation: hämtas in genom hemlig avlyssning av elektro-
nisk kommunikation vilket i underrättelseverksamhet tillgodoses genom 2007 års 
preventivlag samt i strategisk underrättelseverksamhet genom signalspaningslagen.

Kommunikationsinnehåll innebär exempelvis rösterna i ett telefonsamtal eller 
texten i ett e-postmeddelande. Detta hämtas in genom olika metoder som 
rättsligt faller under begreppet hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation 
(tidigare hemlig teleavlyssning). Denna typ av information definieras allmänt 
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i 27 kap. 18 § rB där det sägs att ”[h]emlig avlyssning av elektronisk kommu-
nikation 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 återgiv-
ning av innehållet i meddelandet.”

Konkret innebär det något förenklat att myndigheten, genom teknisk 
apparatur hos den operatör som hanterar den kommunikation som berörs 
av beslutet, i realtid tillhandahålls en kopia av den kommunikation som pas-
serar genom operatörens kommunikationsnät. till skillnad från vad som gäl-
ler inhämtning av andra typer av uppgifter så saknas i princip möjlighet till 
inhämtning av historiska uppgifter om kommunikationsinnehåll, då sådan 
information normalt inte sparas i de tekniska system som möjliggör över-
föring, och inte omfattas av lagringsskyldighet.936

Genom att begreppen teleanläggning och telemeddelanden infördes i lag-
stiftningen 1989 kom all kommunikation som befordras via det allmänna 
telenätet att omfattas, inklusive datakommunikation.937 År 2012 modernise-
rades begreppsapparaten något när det tidigare begreppet hemlig teleavlyss-
ning fick benämningen hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. 
Samtidigt infördes möjligheten att koppla avlyssningen till en viss teknisk 
utrustning, och inte endast en viss adress.938

5.2.1.1 Uppgifter som omfattas av inhämtning
Hemlig teleavlyssning omfattade ursprungligen endast att genom tekniska 
hjälpmedel lyssna på telefonsamtal. Det regelverk som ursprungligen har 
berört denna avlyssning har genom den tekniska utvecklingen och vissa 
lagstiftningsåtgärder sedemera lett till att hemlig teleavlyssning kommit att 
omfatta fler former av digital kommunikation allt eftersom större delar av 
kommunikationen övergått till att ske över datornätverk. Där det ursprung-
ligen talades om att teleavlyssning utöver röstsamtal skulle beröra exempelvis 
telefax och telex, samt viss överföring mellan dataterminaler så illustreras vid-
den av dagens innebörd av teleavlyssning av Beredningen för rättsväsendets 
utveckling (BrU) år 2005.

Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden som befordras eller har 
befordrats till eller från ett telefonnummer, en kod eller annan teleadress i 

936 Se nedan avsnitt 5.2.2.3.
937 Prop. 1988/89:124, s. 39.
938 Prop. 2011/12:55, s. 61–63.
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hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för åter-
givning av innehållet i meddelandet. vid användning av tvångsmedlet får 
brottsutredande myndigheter tillgång till innehållet i telemeddelanden. Defi-
nitionen av hemlig teleavlyssning omfattar därmed bl.a. innehållet i elektro-
nisk post som befordras såväl före som efter rättens beslut. Det gäller även 
elektronisk post som har befordrats och som finns lagrad hos operatören på 
en server (e-postbrevlåda, se prop. 2002/03:74 s. 39). även överföringar av 
datafiler med hjälp av t.ex. FtP (File transfer Protocol) liksom överföringar 
från hemsidor, nyhetsgrupper och chatkanaler är telemeddelanden som kan 
avlyssnas med hjälp av hemlig teleavlyssning.939

Sedan BrU sammanfattade dagens innebörd är det värt att påpeka att samma 
definition idag också omfattar sådan beskriven trafik som sker via en mobil 
dataöverföring som omfattas av tillståndet. i sammanhanget bör också noteras 
att ett beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation numera 
innefattar även rätten att bedriva hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation. Detta motiverades med att ett beslut om hemlig avlyssning av 
elektronisk kommunikation innebär att straffvärdet nått upp till en nivå som 
skulle motivera, och numera alltså inkluderar, även mindre invasiva tvångs-
medel. Ett beslut om hemlig avlyssning innebär därmed implicit att all infor-
mation som överförs till och från en viss adress eller teknisk utrustning, samt 
information om denna information kommer omfattas av inhämtning, även 
om det kan vara upp till underrättelsemyndigheten att bearbeta informatio-
nen för att kunna ta del av exempelvis krypterat material.

Den konkreta information som faktiskt hämtas in genom hemlig avlyss-
ning av elektronisk kommunikation, dvs. omfattningen av meddelandein-
nehållet, beror i stor utsträckning på vilken adress eller teknisk utrustning 
som omfattas av avlyssningsbeslutet.940 Ett beslut som är inriktat på ett tele-
fonnummer i det fasta telenätet kommer med dagens tekniska situation att 
innebära att framför allt röstsamtal, samt eventuella faxmeddelanden omfattas 
av beslutet, såvida inte den enskilde använder sig av ett aDSL-modem eller 
annat telefonbaserat system för datakommunikation. Ett beslut om hemlig 
avlyssning av elektronisk kommunikation som däremot är kopplat till en viss 
iP-adress eller en viss utrustning för datakommunikation kommer däremot 
att innefatta all iP-trafik till och från adressen eller utrustningen, och där-
med ett flertal olika former av kommunikation på applikationsnivån, allt från 

939 SOU 2005:38, s. 350–351.
940 Se avsnitt 5.1.3 ovan.
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e-post och internettrafik till röst- och videochat.941 Det är intressant att notera 
att trots att det konkreta integritetsintrånget skiljer sig åt mellan exempelvis 
datatrafik, videochatt, röstsamtal eller fax, så tycks inte lagstiftaren betrakta 
integritetseffekterna som varande olika. Förutsättningarna för inhämtning 
skiljer sig således inte åt beroende på typ av kommunikationsinnehåll eller 
vilken form av adress eller teknisk utrustning som beslutet är riktat mot. Där-
emot borde sådana aspekter beaktas av en eventuell tillståndsgivande domstol 
utifrån allmänna proportionalitetskrav.

5.2.1.2 verksamhetsnytta och integritetsrisker
att kunna ta del av innehåll i kommunikationer är av naturliga skäl av stor 
betydelse för underrättelsemyndigheten. anledningen till detta intresse är 
givetvis att avlyssning av samtal och andra kommunikationsformer kan 
avslöja mycket om planer, intentioner, tankar och förtroenden hos de som är 
föremål för avlyssningen. även om Säkerhetspolisen inte förväntar sig att de 
avlyssnade ska tala rakt ut om exempelvis attentatsplaner, så kan avlyssningen 
ge viktiga pusselbitar.942

avlyssning kan sägas utgöra arketypen för integritetsintrång inom området 
och blir därmed också den form av inhämtning som oftast brukar få exempli-
fiera olika former av övervakningsinsatser. avlyssningen är därmed även vad 
andra typer av inhämtning tenderar till att jämföras med vad gäller integritets-
intrångets vidd och djup. Detta trots att det konkreta integritetsintrånget vid 
avlyssning har kommit att förändras över tid allt eftersom kommunikatio-
nen kommit att ta andra former; från endast muntliga samtal till exempelvis 
e-post, videosamtal och internettrafik.

Eftersom innehållet i kommunikationen kan variera är också avlyssningens 
konkreta integritetseffekter i det enskilda fallet svåra att överblicka. Det går 
sällan på förhand att veta om eller i vilken utsträckning avlyssning av kom-
munikation till och från exempelvis ett visst telefonnummer kommer att ge 
uppgifter som är relevanta för en viss utredning eller ett visst underrättelse-
uppdrag, eller om den istället framför allt kommer bestå av rent personliga 
kommunikationer, exempelvis inom en familj eller ett förhållande, med släkt 
och vänner, kontakter med sjukvård, psykiatri, politiska eller religiösa sam-
fund etc.943

941 Se även ovan avsnitt 5.1.2.
942 SOU 2012:44, s. 435.
943 Se exempelvis SOU 2012:44, 520–522.
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Genom signalspaning får avlyssningen en delvis annan karaktär, även om 
det fortfarande är sig om samma typ av uppgifter som hämtas in.944 Det är 
inte längre nödvändigtvis vem individen är och vad myndigheterna känner 
till om denne som avgör om dennes kommunikation kommer att övervakas. 
Det blir istället även vad som kommuniceras, och med vilka, i kombination 
med tekniska faktorer som individen inte kan råda över, som avgör huruvida 
dennes kommunikation råkar passa in på en på förhand bestämd definition 
av vad som kan uppskattas vara intressant för myndigheterna. Samtidigt söker 
man enligt regeringen efter det i förväg okända.945 Det gör också integritets-
intrånget i det enskilda fallet mycket svårt att överblicka, eftersom det beror 
på hur och med vilken precision sökbegreppen utformats.946 att kommuni-
kationen kontrolleras mot sådana sökbegrepp innebär dock i sig en form av 
intrång i den privata sfären, vars effekter inte bör underskattas. vetskapen 
om en potentiell övervakning kan i sig förändra beteendet hos allmänheten, 
individen kan internalisera övervakaren och anpassar sig efter utgångspunkten 
att övervakning sker.947 Något som tidigt uppmärksammats,948 och legat till 
grund för en omfattande teoribildning.949 Denna typ av anpassning är samma 
mekanism som exempelvis gör övervakningskameror till en brottspreventiv 
och inte endast en brottsutredande teknik. Samtidigt innebär detta även risker 
utifrån ett pluralistiskt demokratiskt och liberalt samhällsperspektiv. Signal-

944 Likheten i uppgifterna framfördes av registernämnden i sitt yttrande på lagrådsremis-
sen till signalspaningslagen: ”Förslaget öppnar för en mycket omfattande telefonavlyssning 
i Sverige av samtal i kabel över Sveriges gräns. Det skulle bli en telefonavlyssning (inklusive 
avlyssning av andra former av kommunikation i kabel) som mångdubbelt överstiger all den 
teleavlyssning som nu finns i anledning av brott. Den nya avlyssningen skulle vara generell 
och inte avse brottsmisstänkta.” Se registernämnden, 2007.
945 Se prop. 2006/07:63, s. 92:

”Signalspaning innebär att man söker efter det i förväg okända. Det huvudsakliga syftet 
är inte att bekräfta befintlig kunskap eller misstanke. inhämtning måste därför – inom 
ramen för de inriktningar som ges för verksamheten och som anger relevanta hotbilder 
– kunna inledas brett och förutsättningslöst, för att efterhand koncentreras mot relevant 
kommunikation.”

Något som registernämnden, 2007, beskrev: ”vad det handlar om är således enligt lagråds-
remissen ett allmänt fiskande efter information”.
946 Se vidare avsnitt 7.3.4 nedan.
947 Se Foucault, 1987, s. 237.
948 Denna tanke utgjorde redan i slutet av 1700-talet basen för jeremy Benthams arkitek-
toniska modell för fängelser, skolor och arbetsstugor kallad Panopticon, se Bentham, 1995, 
s. 29–95.
949 För en översikt, se Hier & Greenberg, 2007.
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spaningen innebär också särskilda problem då den sker på så massiva mängder 
data att någon proportionalitetsbedömning inte kan ske i förhållande till varje 
individ som blir föremål för inhämtning.950

5.2.2 Trafikuppgifter / övervakningsinformation
– Innefattar i princip allt utom innehållet i kommunikationen: hämtas in genom 
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation vilket i underrättelseverksam-
het tillgodoses genom 2007 års preventivlag samt genom 2012 års inhämtningslag 
samt i strategisk underrättelseverksamhet även genom signalspaningslagen.

informationstypen trafikuppgifter, som även kan kallas metadata, används här 
som ett samlingsnamn för olika rättsliga begrepp som alla har att göra med 
uppgifter om kommunikation som inte avser kommunikationens innehåll. 
traditionellt sett är detta en typ av uppgifter som hämtats in genom hem-
lig övervakning av elektronisk kommunikation. De olika rättsliga begrepp 
som tidigare använts för att beskriva ungefär samma typ av uppgifter är 
bl.a. ”annan uppgift angående särskilt telemeddelande”,951 samt ”uppgifter 
[…] om telemeddelanden som befordrats till eller från en viss teleadress”.952 
Dessa olika begrepp har i dagens regelverk ersatts av en i huvudsak gemensam 
benämning för denna typ av uppgift som lyder ”uppgifter […] om meddelan-
den som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts till 
eller från ett telefonnummer eller annan adress.” i fråga om Säkerhetspolisens 
preventiva inhämtning av sådana uppgifter är formuleringen huvudsakligen 
densamma med undantag för att inhämtning endast får röra uppgifter som 
”har överförts” – det vill säga historiska uppgifter som rör en tidsperiod före 
tidpunkten för inhämtningsbeslutet.953

i LEK förekommer även begreppet ”trafikuppgift” som i 6 kap. 1 § 7 st. 
definierats som ”uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt 
meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera 
detta meddelande”. Denna definition används i reglerna rörande behandling 
av trafikuppgifter i 6 kap. 5–8 §§ LEK liksom i reglerna rörande den lagrings-
skyldighet som föreskrivs för ”trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande 
ändamål” i 6 kap. 16 a § LEK.954

950 Se United Nations General assembly, Human rights Council, 2013, p. 62.
951 6 kap., 20 § 3 p. LEK
952 Formuleringen i 27 kap. 19 § rättegångsbalken före 1 juli 2012.
953 Se dock avsnitt 7.2.3 nedan rörande brister i polisens tolkning av detta lagrum.
954 Se avsnitt 5.2.2.3.
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Förhållandet mellan de olika begrepp som används i olika sammanhang i 
lagstiftningen är inte helt enkelt att åskådliggöra. Detta beror till stor del på 
att olika begrepp som i vissa sammanhang ansetts ha likartad betydelse, till 
viss del används parallellt men samtidigt i andra sammanhang för att markera 
någon form av skillnad mellan begreppen. Exempelvis har ”annan uppgift 
om telemeddelande” i tystnadspliktsreglerna i LEK ansetts motsvara sådana 
uppgifter som kan hämtas in genom hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation.955 Samtidigt har också begreppet trafikuppgift i LEK ansetts 
motsvara begreppet ”annan uppgift om telemeddelande” men ändå använts 
parallellt.956 vid implementeringen av datalagringsdirektivet anfördes att lag-
ring gällde ”trafikuppgifter m.m.” eftersom datalagringen även rörde uppgifter 
om internetanslutning och om typ av kapacitet för överföring,957 samtidigt 
hänvisar bestämmelsen rörande lagringsskyldighet i 6 kap. 16 a § till att den 
som är anmälningspliktig enligt LEK ”är skyldig att lagra sådana uppgifter som 
avses i 20 § första stycket 1 och 3”, dvs. ”annan uppgift om telemeddelande” 
och abonnemangsuppgifter. ”trafikuppgifter m.m.” är alltså ett vidare begrepp 
än trafikuppgifter eftersom det inkluderar både abonnemangsuppgifter och 
andra uppgifter, medan trafikuppgifter ansetts vara likvärdiga med ”annan 
uppgift om telemeddelande” som i sin tur varit likvärdigt med hemlig tele-
övervakning. Samtidigt går det genom att studera de tekniska specifikationerna 
för datalagringens genomförande att konstatera att inhämtning kan omfatta 
en mängd uppgifter som inte omfattas av lagringsskyldighet, varför inhämt-
ning genom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt 2007 
års preventivlag och motsvarande inhämtning av historiska uppgifter enligt 
2012 års inhämtningslag torde kunna omfatta en betydligt vidare samling 
uppgifter än som omfattas av lagringsskyldighet.958 Utifrån det ovanstående 
skulle möjligheterna till inhämtning både vara vidare och samtidigt smalare än 
den lagringsskyldighet som föreligger. Begreppsförvirringen som uppstår kan 
åskådliggöras schematiskt enligt fig. 4.

955 Prop. 2011/12:55, s. 66, 83, och s. 72
956 i propositionen till begreppets införande i LEK, Prop 2002/03:110, s. 390, framhölls 
att begreppet trafikuppgift är hämtat från artikel 2 i direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation och att det i princip torde avse samma slag av uppgifter som avses med ”upp-
gifter som angår ett särskilt telemeddelande” i telelagen och LEK.
957 Prop. 2010/11:46, s. 76,
958 Se avsnitt 5.2.2.3.
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Det är sannolikt så att inhämtning genom hemlig övervakning av elektronisk 
kommunikation, och dess motsvarighet rörande enbart historiska uppgifter i 
2012 års inhämtningslag, är tänkt att innefatta all information om telemedde-
landen som överhuvudtaget går att ta del av (vilket beror på vilken adress eller 
teknisk utrustning den är inriktad mot), utom kommunikationens faktiska 
innehåll. Denna tolkning kan hämta visst stöd i uttalanden från PtS.959 En 
sådan tolkning är dock samtidigt svår att förena med de förarbetsuttalanden 

959 Post och telestyrelsen, 2006:
”alla uppgifter som angår ett särskilt meddelande, dvs. på något sätt hanteras i samband 
med utväxlingen av det enskilda meddelandet, och som inte utgör en uppgift om abon-
nemang anses omfattas av begreppet ’annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt 
meddelande’ [enligt LEK]”.

Detta uttalande torde även vara relevant för dagens regelverk i 2007 års preventivlag och 2012 
års inhämtningslag.

Fig. 4. I lagstiftningen förekommande begrepp för trafikuppgifter och deras inbör-
des relationer.
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som antyder ett förhållande mellan de olika uppgiftskategorierna där vissa 
uppgiftskategorier innefattar fler uppgifter än andra, men ändå i andra sam-
manhang ansetts likvärdiga. Denna begreppsförvirring beror sannolikt på 
att de olika begreppen har sitt ursprung i olika regelverk som dels haft olika 
ursprungliga syften och dels tillkommit som ett resultat av initiativ på både 
nationell- och EU-nivå. Följden är oavsett orsak att ett antal teknikneutrala 
begrepp förekommer samtidigt som alla på ett eller annat sätt påverkar tolk-
ningen av de andra begreppen, utan att någon exakt definition tycks förekom-
ma av något av dem. Om begreppen i praktiken har samma innebörd går det 
att ifrågasätta varför dessa begrepp inte kunnat ersättas av ett samlat begrepp 
som beskriver denna information och som används i samtliga regelverk som 
rör denna typ av uppgifter.

5.2.2.1 Uppgifter som omfattas av inhämtning
Oaktat den begreppsförvirring som redovisats i föregående avsnitt kan vissa 
exempel ändå lämnas på sådan information som utifrån olika förarbetsut-
talanden ansetts innefattas i de olika lagrum som medger inhämtning av 
trafik data. Dessa inkluderar abonnentuppgifter, mellan vilka telefonnummer 
samtal utväxlats, tidpunkt och varaktighet i samtalet, lokaliseringsdata för den 
som ringer och tar emot ett mobilsamtal.960 Uppgifterna är inte begränsade 
till att röra telefontrafik, utan har ansetts innefatta även mellan exempelvis 
vilka e-postadresser kommunikation skett.961 Dessa tidigare förarbetsuttalan-
den speglas också av uttrycken i propositionen till 2012 års inhämtningslag 
där det konstateras att hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ger 
”t.ex. uppgifter om uppringt eller uppringande nummer, start- och sluttid, 
antalet ringsignaler, imEi nummer och lokalisering” samt att hemlig övervak-
ning kan innebära att ett meddelande kan hindras från att nå fram. Det går 
också att konstatera att informationen i vissa fall, exempelvis vid övervakning 
av iP-trafik, kan ge ledning till vilken typ av innehåll kommunikationen har 
eller vilket tekniskt protokoll som använts för att överföra den.962 Det faktiska 
innehållet i trafikdata kan i praktiken variera beroende på kommunikations-
sätt och de tekniska system som används för att överföra den, liksom på vilken 
adress eller utrustning som inhämtningen är inriktad mot.963

960 Prop. 1988/89:124 s. 49, Bring & Diesen, 2009, s. 444. Notera att lokaliseringsdata 
numera är en egen kategori av uppgifter, se avsnitt 5.2.3 nedan.
961 SOU 2005:38, s. 350–351.
962 Detta följer av de uppgifter som tillgodoses av iP-protokollets s.k. header-data, se avsnitt 
5.1.2 ovan.
963 jfr ovan avsnitt 5.1.2 och 5.1.3.
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vissa typer av uppgifter kan utifrån ovanstående exemplifieringar tydligt 
sägas vara trafikuppgifter. i andra fall kan dock gränsen mellan trafikupp-
gift och kommunikationsinnehåll vara svårare att dra vilket får anses vara en 
följd av de teknikneutrala begrepp som använts i lagstiftningen.964 Exempel-
vis kan uppgifter om internetkommunikation innefatta information om att 
en individs dator kontaktat en server med en viss ip-adress, vilket kan anses 
utgöra trafikuppgifter. Samtidigt kan den faktiska web-adressen som indi-
viden använde för att nå en viss hemsida, s.k. url, (exempelvis www.dn.se) 
eller namnet på specifika filer som individen tagit del av (exempelvis http://
www.dn.se/images/Logos/dnse-logo.png), antingen ses som en trafikuppgift 
eller innehåll i kommunikationen.965 av de svenska förarbetena framgår inte 
tydligt svaret på denna klassificeringsfråga, även om det i förarbetena till 
datalagringsdirektivets genomförande anfördes att uppgifter om vilka hem-
sidor som en individ besökt inte omfattas av lagringsskyldighet. Det sades 
dock inget om sådana uppgifter kunde anses utgöra trafikuppgifter.966 Däre-
mot anfördes i utredningen att lagringsskyldigheten skulle motsvara vad de 
brottsbekämpande myndigheterna redan kunde ta del av, vilket kan antyda 
att sådana uppgifter i vart fall vid tiden för genomförandet av datalagrings-
direktivet möjligen inte ansetts innefattas under möjligheterna att hämta in 
trafikuppgifter.967 Däremot tycks avsändande och mottagande e-post adresser 
falla under trafikuppgifter i den mån de behandlas av operatörerna, trots att 
dessa i strikt teknisk mening torde anses falla under meddelandeinnehåll.968

allt eftersom nya tekniker tillkommer under existerande lagstiftning, ris-
kerar dock separationen av innehåll och trafikdata att bli allt mer otydlig.969 
Detta är problematiskt då förutsättningarna för inhämtning av innehåll och 
trafikuppgifter kan skilja sig åt markant.

964 Se vidare kapitel 9 nedan.
965 Se Escudero-Pascual, alberto & ian Hosein, Questioning Lawful Access to Traffic Data, 
Communications of the aCm, vol. 47, nr 3, mars 2004, s. 79.
966 Se SOU 2007:76, s. 161–162, prop. 2010/11:46, s. 35.
967 SOU 2007:76, s. 137:

”vår utgångspunkt är att lagringsskyldigheten enligt direktivet ska genomföras så att den 
omfattar de trafikuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna kan ha tillgång till 
i dag och som avser fast och mobil telefoni, samt internetåtkomst, e-post och internet-
telefoni.”

968 Se ovan avsnitt 5.1.2.
969 Escudero-Pascual & Hosein, 2004, s. 79.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   268 2013-10-16   16.34



269

5 Gemensamma tekniska aspekter och begrepp

5.2.2.2 verksamhetsnytta och integritetsrisker

trafikdata fyller flera syften i underrättelseverksamheten och kan generellt sett 
vara lika värdefullt för myndigheter som själva kommunikationsinnehållet.970 
Genom att hämta in trafikdata kan myndigheten skapa sig en bild av kom-
munikationsmönster och nätverk av individer. Det går därigenom inte bara 
att klarlägga vem som talar med vem. Genom att analysera trafikdata över 
tid går det i bästa fall bilda sig en uppfattning om beslutsvägar och ordergiv-
ning i nätverk och organisationer. Ökad samtalsfrekvens kan exempelvis vara 
tecken på att planering pågår och samtal till en central person kan antyda en 
hierarki inom ett nätverk. För myndigheten okända men intressanta individer 
eller tekniska enheter kan identifieras och bli föremål för framtida inhämt-
ningsbeslut.971 även om kunniga kriminella grupperingar försöker dölja sina 
elektroniska fotspår genom att exempelvis byta utrustning eller nummer, så 
kan trafikdata många gånger vara värdefullt för att hitta tillbaka till de indi-
vider som är föremål för spaning.

Behovet och nyttan av trafikuppgifter i brottsutredningar har analyserats 
tämligen grundligt av Beredningen för rättsväsendets utveckling, som menade 
att uppgifterna var centrala för utredningar av grova brott:

”Uppgifterna används i princip i varje utredning rörande grova brott, som 
mord, människorov, grovt rån, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse 
(t.ex. bankboxsprängningar), grov våldtäkt, människohandel för sexuella 
ända mål, grovt barnpornografibrott och grovt narkotikabrott samt brott som 
faller inom Säkerhetspolisens område, exempelvis terroristbrott.”972 

även i utredningen rörande datalagringsdirektivets genomförande gjordes en 
förhållandevis grundlig analys av nyttan som trafikuppgifter kan ha i brotts-
utredande verksamhet.973 Nyttan av trafikuppgifter har dock inte i samma 
utsträckning analyserats i förhållande till underrättelseverksamhet.974

Som nämnts ovan kan dock trafikuppgifter bidra till kartläggning av nätverk 
och grupper av intresse i underrättelseverksamhet. Det kan dock konstateras att 
även i förhållande till enskilda individer kan trafikdata ge uppgifter om bland 

970 Se United Nations General assembly, Human rights Council, 2013, p. 42.
971 Se Brown & Korff, 2004, Sådana analyser möjliggörs i regel genom olika former av statis-
tisk bearbetning av samtalsdata genom mjukvarusystem så som exempelvis iBms i2 Pattern 
tracer, se iBm, 2012, jfr även SOU 2005:38, s. 260.
972 SOU 2005:38, s. 130.
973 Se SOU 2007:76, s. 129–137.
974 Se avsnitt 8.3.3 nedan.
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annat vanor och intressen, medicinska problem, eller politiska och religiösa 
övertygelser.975 i kombination med lokaliseringsuppgifter, som numera alltid 
kan hämtas in under samma förutsättningar och lagrum, kan trafikdata utgöra 
en än kraftfullare resurs i kartläggningen av individer och grupper, något som 
observerats i en särskild rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter:

”The communications data collected by third party service providers, includ-
ing large internet companies, can be used by the State to compose an exten-
sive profile of concerned individuals. When accessed and analysed, even 
seemingly innocuous transactional records about communications can collec-
tively create a profile of individual’s private life, including medical conditions, 
political and religious viewpoints and/or affiliation, interactions and interests, 
disclosing as much detail as, or even greater detail than would be discernible 
from the content of communications alone.”976

inhämtning av trafikuppgifter tycks ofta i jämförelse med hemlig avlyssning 
betraktas som ett avsevärt mindre integritetsintrång.977 Det är också riktigt 
att det för individen sannolikt upplevs som ett mindre integritetsintrång 
att staten tar del av trafikuppgifter än att få sin kommunikation avlyssnad. 
Samtidigt innebär de kartläggningsmöjligheter som trafikuppgifter medger 
att inhämtning av sådana uppgifter blir principiellt viktig ur ett vidare sam-
hällsperspektiv. Det konkreta integritetsintrånget för individen ska inte heller 
underskattas.978 trafikuppgifter behöver inte innebära ett mindre integritets-

975 Se United Nations General assembly, Human rights Council, 2013, p. 42.
976 Ibid. Se även avsnitt 5.2.3.2 nedan rörande lokaliseringsuppgifter.
977 Se bl.a. SOU 2012:44, s. 515, ”av de tvångsmedel som riktas mot elektronisk kommu-
nikation anses hemlig teleövervakning medföra ett klart mindre integritetsintrång än hemlig 
teleavlyssning, tvångsmedlet inte ger någon information om innehållet i samtal eller med-
delanden (se t.ex. prop. 2002/03:74 s.23 f.)”. Samma typ av resonemang har förts i USa och 
Kanada efter avslöjandet om att amerikanska National Security agency hämtat in trafikdata 
för samtliga abonnenter från bl.a amerikanska tele- och internetoperatören Verizon. Se mayer, 
2013.
978 amerikanska intresseorganisationen Electronic Frontier Foundation har på ett tydligt sätt 
illustrerat att tillgång till innehållet i kommunikationer inte alltid är nödvändigt för att dra 
slutsatser om vad som sades, se Opsahl, 2013:

”They know you rang a phone sex service at 2:24 am and spoke for 18 minutes. But they 
don’t know what you talked about. They know you called the suicide prevention hotline 
from the Golden Gate Bridge. But the topic of the call remains a secret. They know you 
spoke with an Hiv testing service, then your doctor, then your health insurance company 
in the same hour. But they don’t know what was discussed. They know you received a call 
from the local Nra office while it was having a campaign against gun legislation, and 
then called your senators and congressional representatives immediately after. But the 
content of those calls remains safe from government intrusion. They know you called a 
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intrång än avlyssning, vilket har observerats av alberto Escudero-Pascual and 
ian Hosein:

”traffic data analysis generates more sensitive profiles of an individual’s 
actions and intentions, arguably more so than communications content. in a 
communication with another individual, we say what we choose to share; in a 
transaction with another device, for example, search engines and cell stations, 
we are disclosing our actions, movements, and intentions.”979

till skillnad från kommunikationsinnehåll som kan vara svårbegripligt, kryp-
terat, kan kräva manuell hantering och analys kan trafikuppgifter genom 
avancerade analysverktyg och nätverksanalytiska metoder snabbt användas 
för att kartlägga kommunikationsnätverk och skapa sociogram som visar på 
hur individer och grupper hänger samman och kommunicerar. Övervakning 
av trafikuppgifter kan därmed tillämpas på en större skala och därigenom blir 
också de potentiella samhällseffekterna mer påtagliga.

5.2.2.3 Lagringsskyldighet
innehållet i trafikdata kan som nämnts i avsnitt 5.2.2.1 ovan sammanfattas 
som sådana uppgifter som behandlas i de tekniska system som överför kom-
munikationen, undantaget själva innehållet. i de flesta tekniska system för 
kommunikationsöverföring lagras inte automatiskt uppgifter om kommuni-
kationsinnehåll utan särskilda åtgärder, däremot kan systemen av olika anled-
ningar lagra vissa andra uppgifter som därigenom varit tillgängliga för myn-
digheterna på olika sätt.tidigare har operatörerna genom LEK varit skyldiga 
att radera sådana uppgifter när de inte längre är nödvändiga för exempelvis 
fakturering eller av tekniska skäl. Genom datalagringsdirektivets genomför-
ande i 6 kap. 16 a § LEK har det omvända blivit ett krav och nu föreskrivs 
för tillståndspliktiga operatörer istället en allmän lagringsskyldighet på sex 
månader för de uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera 
kommunikationskällan, slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt 
och varaktighet för kommunikationen, typ av kommunikation, kommuni-
kationsutrustning samt lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid 
kommunikationens början och slut.

Lagringsskyldigheten omfattar enligt 6 kap. 16 a § 2 st. LEK endast sådana 
uppgifter som ”genereras eller behandlas vid telefonitjänst, meddelandehan-
tering, internetåtkomst och tillhandahållande av kapacitet för att få internet-

gynecologist, spoke for a half hour, and then called the local Planned Parenthood’s num-
ber later that day. But nobody knows what you spoke about.”

979 Escudero-Pascual & Hosein, 2004, s. 82.
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åtkomst (anslutningsform)”. Detta innebär att i den mån lagringsskyldiga 
uppgifter aldrig behandlas eller genereras i de tekniska systemen hos operatö-
rerna så finns ingen skyldighet att börja behandla dem av det skälet.980 Om 
uppgifterna däremot genereras eller behandlas på något sätt, oavsett om det 
bara är för en mycket kort stund, så föreligger en skyldighet att även lagra 
uppgifterna. med behandling avsågs enligt förarbetena samma slags åtgär-
der som framgår av 3 § PUL, dvs. varje åtgärd eller serie av åtgärder som 
vidtas i fråga om uppgifterna, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, 
t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, 
återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, 
spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller 
samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.981

i sitt remissvar på Lagringsutredningens betänkande hade Swedish Network 
Users Society (SNUS) anfört att det borde förtydligas att operatörer för att 
uppfylla sin lagringsskyldighet inte ska tvingas avkryptera eller tolka infor-
mation som finns inuti iP-paket.982 Frågan föranleddes av att mängden s.k. 
overlay-nätverk,983 så som Skype och andra P2P-protokoll,984 liksom krypte-
rade anslutningar och olika protokoll och tjänster för meddelandehantering 
och telefoni ökat.985 i propositionen framhölls förvisso att inga uppgifter som 
avslöjar kommunikationens innehåll får lagras enligt direktivet, vilket också 
utredningens förslag utgått från. Samtidigt påpekades att visst sådant ansvar 
för dekryptering eller analys av iP-paket kan förekomma om sådana uppgifter 
behandlas eller genereras i de tjänster som leverantören tillhandahåller.

”En lagringsskyldig leverantör är dock skyldig att lagra uppgifter om t.ex. 
avsändar- och mottagaradresser, eller andra uppgifter som omfattas av direk-
tivet, i den mån de genereras av eller behandlas i de tjänster leverantören själv 
tillhandahåller, även om uppgifterna på grund av den teknik som används 
måste avkrypteras för att vid en eventuell förfrågan lämnas ut.”

980 Se SOU 2007:76, s. 295 samt prop.2010/11:46, s. 77, där det framhålls att ”[l]everan-
tören har alltså inte någon skyldighet att ”skaffa sig” alla de uppgifter lagringsskyldigheten 
omfattar.”
981 SOU 2007:76, s. 296, prop. 2010/11:46, s. 77.
982 Prop. 2010/11:46, s. 24–25.
983 Ett overlay-nätverk är ett nätverk som är byggt ovanpå ett existerande nätverk så som 
internet.
984 Peer to Peer, en teknik för filöverföring eller uppdelning av arbetsuppgifter mellan olika 
enheter utan användande av en central server, den mest kända tillämpningen är kanske Bit-
torrent.
985 SNUS, 2008
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i praktiken får regeringens ställningstagande tolkas som att operatörerna/leve-
rantörerna är skyldiga att exempelvis lämna ut uppgifter om avsändande och 
mottagande e-postadresser om deras tekniska system, exempelvis en e-post 
server, hanterar dessa e-postadresser, trots att denna information tekniskt sett 
återfinns inuti iP-paketet eller kan vara krypterad. Om operatören däremot 
inte behandlar innehållet i iP-paketet utan endast sänder paketet vidare enligt 
uppgifter i iP-headern så uppstår ingen lagringsskyldighet. varken regeringen 
eller direktivet betraktar därför separationen mellan begreppet ”meddelande-
innehåll” och ”trafikdata” strikt utifrån en teknisk synvinkel utan till synes 
utifrån en mer teknikneutral utgångspunkt.986

i princip innebär lagringsskyldigheten en viss avgränsning av de historiska 
uppgifter som kan hämtas in av brottsbekämpande myndigheter. tidigare 
kunde lagringstiden variera mellan olika operatörer och mellan olika typer 
av uppgifter, beroende på behovet av att lagra uppgifterna för exempelvis 
fakturering. Genom lagringsskyldigheten har föreskrivits såväl en minimitid 
för lagring – sex månader från att kommunikationen avslutades enligt 6 kap. 
16 d § LEK – som en maximitid för lagring genom en skyldighet att efter 
utgången av dessa sex månader utplåna uppgifter som omfattats av lagrings-
skyldighet. Förvisso återstår en möjlighet i 6 kap. 5–6 §§ LEK för operatörer 
att lagra uppgifter längre om det är nödvändigt för exempelvis fakturering, 
men i huvudsak torde dock datalagringsskyldigheten avgränsa de historiska 
uppgifter som myndigheterna har möjlighet att ta del av.

i samband med datalagringsdirektivets genomförande i svensk rätt tog PtS 
som tillsynsmyndighet fram en konsekvensutredning och förslag till taxor 
som operatörerna enligt den nyligen införda 6 kap. 16 e § LEK får fakturera 
begärande myndigheter som ersättning för kostnader i samband med att upp-
gifter som omfattas av lagringsskyldighet lämnas ut.987 av denna samman-
ställning framgår också vissa närmare detaljer rörande uppgifterna samt vissa 
typexempel på trafikuppgifter som begärs av brottsbekämpande myndigheter. 
Det bör poängteras att de rättsliga möjligheterna att hämta in uppgifter kan 
vara större än operatörernas lagringsskyldighet, vilket innebär att myndighe-
terna i princip har rätt att ta del av fler uppgifter än de som operatörerna är 
skyldiga att lagra, i den mån sådana uppgifter finns tillgängliga hos operatö-
rerna trots att lagringsskyldighet saknas.

986 Se vidare rörande teknikneutralitet i kapitel 9 nedan.
987 Bestämmelsen är första gången operatörernas rätt att ta betalt för sina kostnader vid utläm-
nande tydliggjordes, men operatörerna har av hävd tagit ut avgifter för sådana kostnader sedan 
tidigare, då efter individuella överenskommelser med Säkerhetspolisen rörande taxorna. Denna 
kostnadstäckning är dock av stor principiell och praktisk betydelse, se avsnitt 10.3 nedan.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   273 2013-10-16   16.34



274

5 Gemensamma tekniska aspekter och begrepp

av PtS förslag till avgiftstaxa benämns trafikdatauppgifter som lämnas ut 
från operatörerna som en ”samtals/sessionslista”. Dessa samtals/sessionslistor 
består i sin tur av en sammanställning av en eller flera av följande uppgifter 
som genereras eller behandlas i anslutning till och under kommunikation som 
framgår av tabell 4.

1. uppringande nummer,
2. uppringt nummer och nummer som samtalet styrts till,
3. datum och spårbar tid
 a. då kommunikationen påbörjades och avslutades,
 b. för på- och avloggning i den tjänst eller de tjänster som använts
 c. för avsändande och mottagande av meddelande
 d. för på- och avloggning i tjänsten som ger internetåtkomst
 e. för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst
4. uppgift om den tjänst eller de tjänster som använts,
5. uppringande och uppringds abonnemangsidentitet,
6. uppringande och uppringds utrustningsidentitet,
7. lokaliseringsuppgifter
 a. för kommunikationens början och slut,
 b. för den första aktiveringen av en förbetald anonym tjänst
8. uppringande och uppringds ip-adresser,
9. avsändares och mottagares nummer, ip-adress eller annan meddelandeadress, och
10. uppgifter som identifierar den utrustning, i vilken kommunikationen
slutligt avskiljs från den lagringsskyldige till den enskilde abonnenten.

Tabell 4: PtS definition av samtals/sessionslista.988

Listan motsvarar de uppgifter som operatörerna är skyldiga att lagra enligt 
datalagringsdirektivets genomförande i 6 kap. 16 a § LEK och 39–43 §§ i 
förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. Som framgår av 
listan inkluderas även lokaliseringsuppgifter, det vill säga uppgifter om var 
viss teknisk utrustning befunnit sig vid kommunikationens början och slut 
i denna typ av uppgifter. Här bör dock noteras att sedan 2012 kan lokali-
seringsuppgifter nu anses utgöra en delvis egen kategori av uppgifter, som 
förvisso kan hämtas in genom samma lagrum och under samma förutsätt-
ningar.989 Eftersom förutsättningarna för utlämnande är samma, blir sådana 
uppgifter dock utifrån utlämnande operatörers synvinkel en uppgift som 
ryms under kategorin trafikdata.

988 Post och telestyrelsen, 2012 (2), s. 11.
989 Se avsnitt 5.2.3 nedan.
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PtS konsekvensutredning visar också vissa exempel på former som begäran 
om trafikuppgifter tenderar att ta, dessa typexempel utgjorde grunden för de 
olika schablontaxor som myndigheten föreslog.

”Exempel 3: Samtals-/sessionslista önskas för perioden 28 januari 2012–28 
februari 2012 beträffande e-postadress xxx@xxx.xx.[…] Exempel 4: Samtals-/
sessionslista önskas för perioden 28 januari 2012 kl 13.00–28 februari 2012 
kl 15.00 avseende bifogat geografiskt område som uppges.”990

även om dessa uppgifter som redovisats av PtS ger ytterligare inblickar i 
uppgiftstyper och formerna för begäran om uppgifter så ger de fortfarande 
inte en komplett bild av den specifika tekniska information som kan göras 
tillgänglig för myndigheterna genom inhämtning av trafikdata. PtS konse-
kvensutredning anger dock att taxorna som operatörerna får ta ut av Säker-
hetspolisen minskar med hälften om överföring av uppgifterna sker genom ett 
standardiserat gränssnitt. En standard för ett sådant gränssnitt för begäran och 
utlämnande av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål har tagits fram 
av EtSi, som är den europeiska standardiseringsorganisationen för telekom-
munikationsmarknaden. EtSi upprättar tekniska standarder rörande kom-
munikationsutrustning, som även inkluderar standarder för att möjliggöra 
avlyssning och övervakning av kommunikation, liksom för tillhandahållandet 
av resultatet av sådan avlyssning och övervakning till brottsbekämpande myn-
digheter genom tekniska gränssnitt. Dessa standarder har i sin tur översatts till 
svenska förhållanden av informationstekniska Standardiseringen (itS), som 
är den svenska motsvarigheten till EtSi. Syftet med standarden är att opera-
törerna ska kunna konstruera ett gränssnitt där information som kan hämtas 
ut från kommunikationsutrustning som följer EtSi standarden tillgängliggörs 
för Säkerhetspolisen genom exempelvis ett webb-gränssnitt där tekniska speci-
fikationer som passar in under tillämpliga lagrum i den svenska lagstiftningen 
överförs automatiskt efter att en korrekt begäran kommit in till operatören.991

Specifikationerna för detta standardiserade gränssnitt ger till skillnad från 
övriga beskrivningar en mycket detaljerad bild av vilka specifika tekniska upp-
gifter som myndigheterna ges tillgång till. Uppgifterna i gränssnittet är upp-
delade i tre kategorier, beroende på om uppgifterna är sådana som det 1) finns 

990 Post och telestyrelsen, 2012 (2), s. 13.
991 Sådana gränssnitt finns ofta inbyggda i kommersiella lösningar för avlyssning och över-
vakning som marknadsförs mot operatörer för att dessa ska kunna leva upp till anpassnings-
krav och lagringskrav. Ett exempel är Utimaco LimS, se Utimaco, 2010.
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lagringskrav på och som därmed är obligatoriska,992 2) uppgifter som de är 
skyldiga att lämna ut och som det finns lagringskrav på men där tillgången 
på uppgifterna är beroende av nätet och andra tekniska egenskaper,993 eller 
3) trafikuppgifter där en överenskommelse mellan tjänsteleverantören och 
brottsbekämpande myndigheter får avgöra situationer där dessa uppgifter 
finns och kan utlämnas.994 Det rör sig om en omfattande mängd som är svår 
att redogöra för här, totalt 225 olika uppgiftstyper som upptar nästan tjugo 
sidor i specifikationen. tjugonio av de 225 uppgiftstyperna är sådana som 
omfattas av lagringskrav enligt datalagringsdirektivet och LEK. Övriga är 
således sådana uppgifter som är villkorade eller frivilliga.995

Sammanfattningsvis går det att konstatera att lagringskravet, så som det 
uttrycks i lagtexten, inte är särskilt detaljerat, vilket leder till att lagringskra-
ven i praktiken avgörs på myndighetsnivå liksom av tekniska standardise-
ringsinstitut. Denna teknikneutrala lösning eftersträvades uttryckligen av 
regeringen i samband med genomförandet av datalagringsdirektivet, och från-
gick därmed i viss mån den form som lagringskravet givits i direktivet.996 En 
konsekvens av denna lösning är en maktförskjutning från lagstiftarplanet till 
myndighetsplanet. Kontrollen över de faktiska konsekvenserna för den per-
sonliga integriteten förflyttas därigenom i viss mån från den parlamentariska 
sfären till exekutiven och myndighetsnivån. Detta har ibland beskrivits som 
ett uttryck för en teknokratisk utveckling där de folkvalda inte anses kompe-
tenta eller lämpliga att göra tekniska bedömningar.997 ibland tycks denna syn 
delas av de folkvalda själva. En illustration av detta är att när genomförandet 
av datalagringsdirektivet infördes valde riksdagen att förbehålla sig rätten att 
godkänna de förordningar som mer detaljerat specificerade vilken informa-
tion som skall lagras, istället för att delegera denna beslutandemakt till rege-
ringen som normalt är fallet. anledningen var att de mer detaljerade formerna 
för datalagringens praktiska genomförande sågs som principiellt viktiga av 
riksdagen.998 Några månader senare gav dock riksdagen tillbaka denna beslu-
tanderätt till regeringen med motiveringen att ”om varje enskild ändring ska 

992 Dessa obligatoriska uppgifter får anses vara sådana som det genom operatörernas anpass-
ningsskyldighet finns ett krav på att kunna lämna ut till brottsbekämpande myndigheter.
993 Det vill säga om exempelvis e-postadresser hanteras av en e-postserver hos operatören.
994 itS, 2012, s. 8.
995 Ibid.
996 Se exempelvis prop. 2010/11:46, s. 26–27.
997 Ohm, 2010, s. 1694.
998 Se Sjögren, 2012 (1)
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godkännas av riksdagen blir det ett stelbent system”.999 i slutändan blev ope-
ratörernas anpassning till lagstiftningen beroende av Post- och telestyrelsens 
riktlinjer för datalagring, eftersom dessa skulle komma att utgöra grunden för 
myndighetens tillsyn och potentiella kritik av operatörerna. Dessa riktlinjer 
innehöll vissa utvidgningar av lagringsskyldigheten i förhållande till det som 
kommit till uttryck i lagtexten, så som en skyldighet att även lagra person-
nummer.1000

5.2.3 Lokaliseringsuppgifter
– Uppgifter om var en viss teknisk utrustning befunnit sig eller befinner sig, samt 
uppgifter om vilka tekniska utrustningar som befunnit sig i ett visst område. 
Hämtas in genom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation vilket i 
underrättelseverksamhet tillgodoses genom 2007 års preventivlag, samt genom 
2012 års inhämtningslag.

Första gången lagstiftningen uttryckligen gav brottsbekämpande myndigheter 
möjlighet att hämta in lokaliseringsuppgifter kom genom 2012 års reform 
av hemlig teleövervakning och införandet av 2012 års inhämtningslag. Som 
nämnts ovan har dock aktiva lokaliseringsuppgifter, dvs. uppgifter om var 
en viss mobil telefon befunnit sig när den sänt eller mottagit ett meddelande 
tidigare hämtats in med hjälp av LEK som en del av ”annan uppgift om 
telemeddelande”.1001 Sedan 2012 är dock dessa möjligheter för de brottsbe-
kämpande myndigheterna reglerade i antingen rättegångsbalken, om inhämt-
ningen sker i förundersökning, i 2007 års preventivlag om det sker som ett led i 
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet, 
eller i 2012 års inhämtningslag.

999 Se Sjögren, 2012 (2)
1000 av Post och telestyrelsens vägledning till datalagring, Post och telestyrelsen, 2012 (1), 
framförs

”i utredningen SOU 2007:76, s. 145, anges att även abonnentens personnummer eller 
organisationsnummer ska lagras. Detta har inte kommit till uttryck i LEK eller FEK. 
PtS anser dock att det kan vara lämpligt att ange personnummer enligt Skatteverkets 
publikation SKv 704 och att ange organisationsnummer enligt Skatteverkets publikation 
SKv 709.”

1001 Se ovan avsnitt 5.1.3, se vidare nedan avsnitt 6.5.2.
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5.2.3.1 Uppgifter som omfattas av inhämtning
i 1 § 1 st. 2012 års inhämtningslag etableras två typer av lokaliseringsuppgifter. 
Genom 2 p. ”[v]ilka elektroniska kommunikationsutrustningar som fun-
nits inom ett visst geografiskt område”, samt genom 3 p. ”i vilket geografiskt 
område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har fun-
nits”. Ordalydelsen när det gäller lokaliseringsuppgifterna är samma i 2012 
års inhämtningslag som i 27 kap. 19 § 1 st. 2–3 p. rB, som genom 2007 års 
preventivlag kan tillämpas även i underrättelseverksamhet.

De två typerna av lokaliseringsinformation i lagarnas 1 st. 2:a respektive 3:e 
punkt skiljer sig åt på så vis att myndigheten vid användning av 1 st. 2 p. är 
intresserad av vem som befunnit sig vid exempelvis en brottsplats eller annan 
plats av intresse vid en viss tidpunkt eller tidsintervall. vid användning av 
1 st. 3 p. i de respektive lagarna har man redan identifierat en elektronisk 
utrustning av intresse och myndigheten vill istället ta reda på var denna, 
och därigenom dess innehavare, befunnit sig eller befinner sig genom att 
spåra dess geografiska position. Båda dessa typer av uppgifter kategoriseras i 
lagstiftningen som en typ av information som inkluderas i hemlig övervak-
ning av elektronisk kommunikation och som kan ses som trafikdata, men 
blir strukturellt en informationstyp som skiljer sig från renodlad trafikdata 
rörande meddelanden som regleras i 1 § 1 p. 2012 års inhämtningslag res-
pektive 27 kap. 19 § 3 p. rB.1002 i det följande har denna typ av information 
brutits ut från övriga delar av detta tvångsmedel för att tydliggöra analysen.

tidigare har, vilket i korthet nämnts ovan, lokaliseringsuppgifter hämtats 
in genom såväl hemlig teleövervakning och 6 kap. 22 § 1 st. LEK eftersom 
det betraktats som uppgifter som angått särskilda elektroniska meddelanden. 
vissa skillnader har funnits mellan regelverket i LEK och hemlig teleövervak-
ning i förhållande till lokaliseringsuppgifter. Genom LEK har det varit möj-
ligt att utföra s.k. basstationstömning och därigenom ta del av de uppgifter 
som avses i 1 § 2 p. 2012 års inhämtningslag. Detta har dock inte innan 2012 
varit möjligt genom hemlig teleövervakning då ett sådant beslut tidigare varit 
nödvändigt att koppla till en viss teleadress med koppling till en skäligen 
misstänkt person. 1003

Lokaliseringsuppgifter kan oberoende av vilket lagrum som används varie-
ra i precision. Beroende på hur många master för mobil kommunikation 
som finns i närheten av den mobila kommunikationsenheten av intresse och 
avståndet mellan dem går det att avgöra en position med olika grad av exakt-

1002 Prop. 2011/12:55, s. 95.
1003 Prop. 2011/12:55, s. 96.
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het, från ett område på flera kilometer till en exakthet på tiotalet meter.1004 
Lokaliseringsuppgifter kan också variera i hur kontinuerliga de är. Exempelvis 
kan de bestå av ett antal geografiska hållpunkter som exempelvis när en viss 
mobiltelefon ringt vissa samtal, det vill säga punktvisa geografiska koordinater 
vid vissa specifika tidpunkter. De kan också vara kontinuerliga, så som upp-
gifter om hur en mobiltelefon sänt sin närvarosignal till olika mobilmaster 
kontinuerligt under en längre tid. Lokalisering kan också ske i realtid, exem-
pelvis kontinuerliga uppgifter om var en viss specifik enhet befinner sig vid 
varje given tidpunkt.1005 Eftersom tekniken kräver en viss överlappning av 
täckningsområdet för mobilmaster så torde basstationstömningar i de flesta 
fallen innefatta fler master för att omfatta all telefontrafik inom ett område. 
För att en basstationstömning ska vara effektiv och innefatta alla enheter i 
närheten av en brottsplats måste den sannolikt också omfatta flera operatörers 
master i den mån operatörerna inte samverkar om mastanvändningen. Det 
potentiella antalet enheter/individer som berörs av en basstationstömning är 
därför stort, det exakta antalet beror dock på befolkningstäthet och myndig-
hetens förmåga att avgränsa den intressanta tidsperioden.

De tidigare möjligheterna till inhämtning av lokaliseringsuppgifter innebar 
inte möjlighet till passiv, kontinuerlig, geolokalisering, dvs. att ta del av var 
utrustningen befunnit sig även när den inte aktivt kommunicerat. Kopplingen 
till särskilda meddelanden innebar att sådan inhämtning inte ansågs vara möj-
lig.1006 Denna begränsning har genom 2012 års inhämtningslag tagits bort 
och sådan passiv inhämtning är likaså efter 2012 års reform möjlig genom 
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i rättegångsbalken.1007 
Därigenom har således detaljnivån i lokaliseringsuppgifterna ökat.

1004 Note, 2004. Koops & Leenses, 2005, s. 152, se även SOU 2005:38, s. 206 som dock 
uppskattar precisionen som varande något lägre:

”Områdena kan sträcka sig från några hundra meter i stadsmiljö till flera mil ut från bas-
stationerna på landsbygden. inom den aktuella ytan är det däremot inte möjligt att med 
exakthet avgöra var mobiltelefonen finns eller har funnits. Något mer exakta uppgifter 
kan fås i det fallet att en mobiltelefon bryter kontakten med en basstation för att därefter 
få kontakt med en annan. i det sammanhanget är det möjligt att sluta sig till i vilken rikt-
ning mobiltelefonen har rörts.”

1005 Det går att argumentera för att kategorin lokaliseringsuppgifter skulle kunna göra skill-
nad mellan punktvisa och kontinuerliga uppgifter då integritetsintrånget blir större vid en 
kontinuerlig spårning av en individs rörelsemönster än vid en uppgift som bara anger om en 
viss teknisk enhet befunnit sig vid en viss plats vid en viss tidpunkt.
1006 Se vidare avsnitt 6.3.
1007 Se prop. 2011/12:55.
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5.2.3.2 verksamhetsnytta och integritetsrisker
möjligheten att följa en persons position, eller att utröna vilka som befunnit 
sig vid exempelvis en brottsplats, är av naturliga skäl till nytta i den brotts-
bekämpande verksamheten. Det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att 
identifiera personer av intresse för en utredning, liksom ett sätt att kontrollera 
alibin och ge uppslag för vidare utredningsinsatser. metoden är inte perfekt, 
då positioneringen är kopplad till en enhet som kan lämnas hemma, vara 
avstängd, eller vara på villovägar, men verksamhetsnyttan får ändå anses vara 
stor. Underrättelseverksamheten har som bekant en mer framåtblickande 
ansats, men lokaliseringsuppgifter kan trots detta vara av stor betydelse. i 
den mån som de som är föremål för övervakningen inte vidtar försiktighets-
åtgärder går det att kartlägga rörelsemönster hos sådana individer som är 
av intresse, ta reda på vilka som befunnit sig på platsen för ett möte, följa 
leveranser av vapen eller annat gods, samt ligga till grund för vidare åtgärder 
så som fysisk spaning.1008

integritetsaspekterna av lokliseringsuppgifter har av Europadomstolen 
bedömts som mindre inskränkande än exempelvis teleavlyssning.1009 En 
empirisk studie av enskilda individers uppfattning av intrånget har också visat 
att lokaliseringsuppgifter av studiedeltagarna sågs som mindre känsliga än de 
andra typer av uppgifter som hittills diskuterats i detta kapitel.1010

Samtidigt bör den integritetsinskränkande potentialen hos lokaliserings-
uppgifter inte underskattas. individens geografiska rörelsemönster är i stor 
utsträckning kopplat till vilket umgänge och vilka vanor som individen 
har.1011 Om en person befunnit sig vid en kyrka, demonstration, eller valmöte 
kan sådana uppgifter ge ledning till dennes religiösa och politiska uppfatt-
ning. var en person spenderar natten kan ge ledning till individens kärleksliv. 
Lokaliseringsuppgifter har därför förhållandevis stor potential till att avslöja 

1008 jfr SOU 2009:1, s. 95.
1009 Se avsnitt 4.4.2 ovan.
1010 Se Cameron i SOU 2010:103, s. 477 med hänvisningar.
1011 Clarke & Wigan, 2011, s. 153

”För en organisation som söker att utöva kontroll över ett samhälle är en person ett hot 
beroende på vem denne associerar med. Konceptet personliga associationer baseras ofta 
på var en person har varit, och vem mer som har varit där. Följdaktligen, ’Du är var du 
har varit’. Lokalisering och spårningstekniker som kan skilja på individer ger auktoritära 
organisationer, vare sig de tillhör den offentliga eller privata sektorn, kapacitet att skilja 
på de samhällsmedborgare som utgör potentiella hot, och att utöva kontroll över dem.”

(min översättning). Se även vissa liknande synpunkter som noterats i United Nations General 
assembly, Human rights Council, 2013, p. 42.
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känsliga uppgifter om individens åsikter och privatliv.1012 inhämtning av 
lokaliseringsuppgifter för därför med sig vissa inneboende risker, fem sådana 
risker har särskilt identifierats av Clarke:

– ”Kännedom om individens beteendemönster, vilket möjliggör matchning 
mot förutbestämda mönster och därigenom kan generera misstankar. […]

– avsevärt utökade möjligheter för politiskt skadliga och personligt pinsam-
ma avslöjanden och utpressning. Detta har skadliga effekter för demokratin 
då de reducerar villigheten för kompetenta människor att delta i det politiska 
livet.

– En enorm ökning av indiciebevisning i brottmål, vilket dramatiskt kan 
förändra den existerande balansen i brottmålsprocessen, inklusive oskyldig-
hetspresumtionen och därigenom öka antalet felaktiga domar. […]

– Ökad synlighet av beteenden. Detta ökar potentialen för åtgärder att tas 
mot individer, både från statliga aktörer och från företag. […]

– Faktisk repression av den alltid lokaliserbara och spårbara individen. 
[…]”1013

möjligheten för polisen att genom basstationstömning ”dammsuga” när-
området till en brottsplats efter elektroniska ledtrådar har kritiserats av Data-
inspektionen som pekat på risken att personer som befunnit sig på en viss 
plats utan att ha någon som helst koppling till utförd eller kommande brotts-
lighet kan hamna i en situation där denne måste redogöra för sina förehavan-
den för att inte dra misstanke över sig.1014

Sammantaget bygger den grundläggande nyttan av uppgifterna i underrät-
telseverksamheten på samma egenskaper hos lokaliseringsuppgifterna som gör 
dem känsliga för individen. Uppgifterna kan således på ett kostnadseffektivt 
sätt ge ledtrådar till individens kontaktnät, åsikter och aktiviteter. Dessa nytto 

1012 Se Donohue, 2012, som citerar amerikanska högsta domstolen i U.S. v. Maynard, (Gins-
burg, j.).

”a person who knows all of another’s travels can deduce whether he is a weekly church 
goer, a heavy drinker, a regular at the gym, an unfaithful husband, an outpatient receiving 
medical treatment, an associate of particular individuals or political groups—and not just 
one such fact about a person, but all such facts.”

Se även Wicker, 2012, s. 63. jfr dock Europadomstolen som i Uzun v. Germany (35623/05), 
2 september 2010, p. 52, ansåg GPS övervakning som mindre integritetsinskränkande än 
visuell eller akustisk övervakning då de senare formerna av övervakning i regel ger mer infor-
mation om den enskildes beteenden, åsikter eller känslor.
1013 Clarke, 2001, s. 219 (min översättning).
1014 Datainspektionen, 2009, s. 3.
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– respektive integritetseffekter – är således sådana som bör beaktas i en analys 
av tillgängliggörandet av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet.

5.2.4 Abonnemangsuppgifter
– Uppgifter om vem som innehar ett visst abonnemang för elektroniska kommu-
nikationstjänster eller uppgifter som identifierar en slutanvändare. Får begäras ut 
av brottsbekämpande myndigheter från operatörer genom användande av LEK.

Uppgift om abonnemang har i lagstiftningen behandlats som den minst käns-
liga formen av information som regleras av tystnadsplikt enligt LEK. Genom 
ett undantag från tystnadsplikten i 6 kap. 22 § 1 st. 2 p. LEK gavs tidigare 
åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som ska ingripa 
mot brott, möjlighet att begära ut uppgifter vid misstanke om brott som kan 
leda till fängelse och som enligt myndighetens bedömning skulle föranleda 
annan påföljd än böter. Sedan 2012 års lagändring har dock denna straff-
värdesbegränsning tagits bort varför uppgifter om abonnemang numera kan 
lämnas ut vid misstanke om brott även på bötesnivå.1015

5.2.4.1 Uppgifter som omfattas av inhämtning
Den information som kan begäras ut från operatören är sådan som nämns i 
6 kap. 20 § 1 st. 1 p. LEK dvs. ”uppgift om abonnemang”. vad som inne-
fattas i begreppet är inte definierat direkt av lagstiftningen men har i för-
arbetena ansetts inkludera ”uppgifter som identifierar en abonnent eller ett 
abonnemang (”kataloguppgifter”), framför allt namn, titel, adress och abon-
nentnummer, t.ex. telefonnummer, iP-nummer. även s.k. imSi-nummer 
(international mobile Subscriber identity, ett nummer som är kopplat till 
abonnentens telefonnummer) ansågs falla in under kategorin uppgift om 
abonnemang.”1016 Däremot inte imEi-nummer som identifierar en viss 
teknisk utrustning.1017 avsikten vid telelagens uppkomst var att uppgift om 
abonnemang skulle omfatta de uppgifter som framgår av en telefonkata-
log.1018 Den tekniska utvecklingen har dock lett till att allt fler uppgifter 
hanteras i de tekniska systemen där det inte är tydligt om de är uppgifter om 
abonnemang eller utgör uppgifter om meddelanden, med allt större gräns-
dragningsproblem som följd. Eftersom abonnemangsuppgifter är så förhål-

1015 Prop. 2011/12:55, s. 100–102.
1016 SOU 2009:1, s. 70, se även prop. 2011/12:55, s. 100.
1017 Se ovan avsnitt 5.1.3.
1018 Prop. 1992/93:200, s. 164.
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landevis lättillgängliga för myndigheterna blir betydelsen av vad som ska anses 
innefattas i begreppet viktigt. Skillnaden mellan om en uppgift innefattas 
i abonnemangsuppgifter eller trafikmetadata innebär skillnaden mellan att 
uppgifterna kan lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter för brott på 
bötesnivå och att brottsligheten måste falla under de särskilt allvarliga brott 
som möjliggör utlämnande enligt 2012 års inhämtningslag.

De gränsdragningsproblem som uppstått har framför allt rört sådana upp-
gifter som kan ses som kopplade till ett visst kommunikationstillfälle, men 
som också kan bidra till att identifiera en enskild användare eller abonnent. 
S.k. dynamiska iP-nummer är ett exempel på en sådan uppgift som har 
denna typ av dubbelnatur. iP-nummer är en teknisk uppgift som används av 
internet anslutna enheter för att kommunicera med varandra genom kommu-
nikationsprotokollet ”internet Protocol” (iP). Det är operatören som tilldelar 
slutanvändaren ett iP-nummer och det är således möjligt att sammankoppla 
ett iP-nummer med ett abonnemang. iP-nummer förekommer i två olika 
kategorier, fasta och dynamiska. Skillnaden mellan de två är att ett fast iP-
nummer tilldelas en abonnent under hela abonnemangets löptid. Dynamiska 
iP-nummer är istället tilldelat en användare under ett anslutningstillfälle för 
en viss tid. användaren kan således under loppet av en dag ansluta till inter-
net med ett flertal olika iP-nummer. Ett iP-nummer som vid ett anslut-
ningstillfälle används av en användare kan vid en senare tidpunkt tilldelas en 
annan användare, varför ett dynamiskt iP-nummer har en viss koppling till 
ett särskilt kommunikationstillfälle. i den svenska lagstiftningen har det inte 
gjorts någon åtskillnad mellan dynamiska och fasta iP-nummer i fråga om 
utlämnandet. Post och telestyrelsen (PtS) kom i ett yttrande från 2001 fram 
till slutsatsen att såväl fasta som dynamiska iP-nummer ska utgöra uppgift 
om abonnemang.1019 En annan slutsats drogs dock i justitiedepartementets 
promemoria rörande Sveriges tillträde till Europarådets konvention om brott 
i cyberrymden som konstaterade att vad gäller fasta iP-nummer är frågan 
okomplicerad – de utgör en uppgift om abonnemang. De dynamiska iP-
numren däremot kunde enligt promemorian bedömas på olika sätt:

vad som talar för att uppgift om iP-nummer skall anses vara en abonne-
mangsuppgift är att iP-numret är det ”alias” under vilket en enskild abonnent 
kommunicerar via internet vid en viss tidpunkt, och att det därför kan jäm-
föras med uppgift om abonnemang. Å andra sidan kan detta också anföras 
som ett argument för den motsatta ståndpunkten, nämligen att abonnemang 
avser ett mera permanent förhållande mellan kund och företag, medan iP-

1019 SOU 2009:1 s. 70.
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numret är en momentan uppgift för att identifiera ett visst kommunikations-
tillfälle. Uppgifter om enskilda kommunikationer är typiskt sett att hänföra 
till trafikuppgifter, och trafikuppgifter är i sin tur uppgifter om enskilda tele-
meddelanden.1020

i departementets promemoria drogs sedan med hänvisning till telelagsutred-
ningen slutsatsen att uppgifter om när och mellan vilka abonnemang som ett 
telemeddelande har utväxlats är att hänföra till begreppet annan uppgift om ett 
telemeddelande.1021 Någon annan ledning gavs inte i förarbetena till hur grän-
sen skulle dras mellan uppgift om abonnemang och uppgift om telemedde-
lande. Promemorian gick därför även vidare med en syftestolkning av bestäm-
melsen i LEK och konstaterade att utöver brottsbekämpande myndigheter så 
fanns möjlighet för en rad andra myndigheter att få del av abonnemangsupp-
gifter. Utifrån de ändamål som ligger till grund för att dessa myndigheter får 
del av uppgifterna – främst för att utröna innehavarens identitet, adress och 
telefonnummer – menar utredaren att det ligger närmast till hands att anse att 
begreppet abonnemangsuppgift inte inkluderar andra uppgifter än det som rör 
det permanenta arrangemanget mellan operatör och abonnent. Eftersom ett 
dynamiskt iP-nummer tilldelas för ett enskilt kommunikationstillfälle drogs 
slutsatsen att ett dynamiskt iP-nummer utgör en trafikuppgift.1022

Promemorians ställningstagande får illustrera svårigheterna i att klart defi-
niera gränserna för vad som kan betraktas som abonnemangsuppgifter. Ut -
redarens uppfattning i promemorian fick dock inte genomslag i praktiken. 
med hänvisning till Post- och telestyrelsen (PtS) så tillämpas möjligheten till 
att få ut uppgifter även på dynamiska iP-nummer. Detta trots att uppdelning-
en mellan uppgifter om abonnemang och andra uppgifter rörande ett tele-
meddelande kritiserats även av PtS vid upprepade tillfällen som inte ansåg att 
det var självklart vilken kategori ett iP-nummer egentligen skulle tillhöra.1023 
PtS har gått så långt som att implicit hota med att byta inställning i fråga 
om vad iP-nummer ska klassificeras som och ansluta sig till slutsatsen från 
departementspromemorian. myndigheten menade att det är särskilt viktigt 
att ha en tydlig avgränsning kring uppgiftskategorierna med hänvisning till 
att det ska bli avsevärt lättare för myndigheter att få del av abonnemangs-
uppgifter och påpekar att ”[d]et behöver knappast påpekas att iP-nummer 

1020 Ds 2005:6 s. 325.
1021 Ds 2005:6 s. 325 med hänvisning till SOU 1992:70 s. 328, prop. 1992/93:200 s. 163 
och 310.
1022 Ds 2005:6 s. 326.
1023 Post och telestyrelsen, 2009, Post och telestyrelsen, 2005.
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inte kan anses vara rena kataloguppgifter som är tillgängliga för var och en. 
Snarare är det så att iP-nummer kan användas för omfattande kartläggningar 
av individers nyttjande av elektronisk kommunikation på ett helt annat sätt 
än traditionella telefonnummer.”1024

PtS roll som tillsynsmyndighet för operatörerna innebär att myndighetens 
kategoriseringsbeslut får stor betydelse, då operatörerna kan hållas ansvariga 
i det fall PtS anser att de brutit mot sin tystnadsplikt genom att lämna ut 
uppgifter i strid mot bestämmelserna i LEK så som de tolkas av PtS. i myn-
dighetens senast uppdaterade upplaga av ”Sammanställning av lagstiftning 
och praxis kring utlämnande av teleuppgifter” så tycks dock PtS har stannat 
vid att bedöma iP-nummer, oavsett om dessa är dynamiska eller statiska, 
som ”uppgift om abonnemang”.1025 myndigheten konstaterar dock att denna 
bedömning gäller ”tills vidare” och poängterar att slutsatsen inte är helt själv-
klar ”eftersom iP-nummer är en teknisk uppgift som används för att föra fram 
en kommunikation. Däremot utgör iP-nummer en möjlighet att identifiera 
en abonnent.” myndigheten framhöll i sammanhanget även sin kritik mot de 
kategorier som används i lagstiftningen.1026

När tillgången till elektroniska uppgifter i brottsbekämpningen utreddes av 
Polismetodutredningen syntes dock inget av den debatt som pågått kring iP-
nummers kategorisering. Där konstateras istället kort att uppgifter om vem 
som vid en viss tidpunkt haft ett visst iP-nummer har ansetts vara uppgift om 
abonnemang och att utredningen inte föreslår någon ändring på den punk-
ten.1027 i den efterföljande propositionen medgavs dock att de dynamiska 
iP-numrens kategorisering ifrågasatts men att ”idag får det anses stå klart 
att iP-nummer är att betrakta som en uppgift om abonnemang”.1028 Något 
resonemang till stöd för denna slutsats redovisades dock inte och det får anses 
tveksamt att bedöma frågan som klar. i remissvaren på polismetodutredning-
ens delbetänkande lyfte både PtS och Säkerhetspolisen upp problemen med 
att begreppet abonnemangsuppgifter inte var särskilt tydligt och att det kunde 
råda osäkerhet om vad som utgjorde en sådan uppgift. PtS kritiserade i sitt 
remissvar starkt att vad myndigheten betraktade som en föråldrad kategori-
sering bibehölls och framförde:

1024 Post och telestyrelsen, 2005.
1025 Post och telestyrelsen, 2010.
1026 Ibid.
1027 SOU 2009:1, s. 143.
1028 Prop. 2011/12:55, s. 101.
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”Den tekniska utvecklingen har inneburit att det i många fall har varit svårt 
att bedöma hur nya tekniska företeelser ska betraktas inom ramen för de 
befintliga kategorierna av uppgifter. Förarbetena till lagstiftningen har heller 
inte lämnat någon direkt vägledning för bedömningen av vilka uppgifter som 
i det enskilda fallet ska anses tillhöra endera kategorin. […] De i delbetänkan-
det förslagna förändringarna av lagstiftningen om utlämnande av uppgifter 
om elektronisk kommunikation leder varken till en sådan mer ändamålsenlig 
reglering eller ett sådant förtydligande av rättsläget som myndigheten under 
lång tid har efterfrågat. De tillämpningsproblem som hittills förekommit 
kommer med utredningens förslag att finnas kvar.”1029

PtS efterlyste istället en mer finkornig kategorisering som tog sin utgångs-
punkt i syftet med användningen av uppgifterna. Detta skulle, menade myn-
digheten ge utrymme för bättre avvägningar beträffande de konsekvenser för 
den personliga integriteten som ett utlämnande av uppgifter av olika slag 
medför.1030

Om än frågan om iP-nummers klassificering inte kan anses otvetydig så 
tycks gällande rättsläge inkludera såväl statiska som dynamiska uppgifter i 
begreppet uppgift om abonnemang.

Liknande gränsdragningsproblem aktualiserades i ett avgörande från Kam-
marrätten i Stockholm.1031 Frågan rörde huruvida rikspolisstyrelsen från tele2 
genom utlämningsskyldigheten för uppgift om abonnemang i LEK kunde 
begära ut uppgift om vilka imSi-nummer,1032 med tillhörande abonnemangs-
uppgifter, som varit kopplade mot i begäran angivna imEi-nummer under 
perioden augusti–september 2008. PtS hade beslutat att förelägga tele2 att 
lämna ut uppgifterna enligt 6 kap. 22 § 1 st. 2 p. LEK, men tele2 överklagade 
föreläggandet. anledningen var att tele2 inte ansåg att uppgiften var en sådan 
statisk eller permanent uppgift som var förknippat med ett visst abonnemangs-
register. Beroende på vilket sim-kort som användes i mobiltelefonen kunde en 
sådan begäran avse flera abonnenter som använt samma mobiltelefon under 
perioden. Operatören menade därför att imEi-nummer inte hade någon 
direkt koppling till abonnenten utan endast en tillfällig koppling då ett visst 
abonnemang används i en viss mobilterminal. En sökning efter de uppgifter 
som rikspolisstyrelsen begärde ut skulle därför innebära en sökning efter andra 
uppgifter än sådana om abonnemang. Eftersom regleringen om integritets-

1029 Post och telestyrelsen, 2009, s. 6–7.
1030 Ibid.
1031 rK 2010:1.
1032 International mobile subscriber identity, ett nummer som är kopplat till ett visst abon-
nemang.
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skydd i LEK var att beakta som skyddslagstiftning borde man enligt operatören 
inte tillåta en extensiv tolkning av densamma.1033

PtS å sin sida bestred bifall till överklagandet och framförde att bedöm-
ningen måste ta utgångspunkt i syftet med uppgifterna, snarare än den fak-
tiska kategori som olika uppgifter tillhörde. ”vid bedömningen bör som 
utgångspunkt sådana begärda uppgifter som har till huvudsakligt att att iden-
tifiera eller lokalisera en abonnent, anses utgöra uppgifter om abonnemang. 
i det fall det huvudsakliga syftet istället är att identifiera exempelvis ett med-
delande, bör de begärda uppgifterna däremot som utgångspunkt inte anses 
utgöra uppgifter om abonnemang.”1034

Kammarrätten konstaterade att rättsläget var oklart och att uttalanden i 
förarbetena måste tolkas med viss försiktighet och i belysning av den tekniska 
utveckling som ägt rum sedan det ursprungliga regelverket i telelagens till-
komst. rätten valde dock att gå på PtS linje och utgick ifrån syftet med begä-
ran och menade ”[d]e i målet begärda uppgifterna syftar till att identifiera visst 
eller vissa abonnemang. Uppgifter om det förhållandet att abonnemanget eller 
abonnemangen har använts via vissa kända terminaler utgör såvitt framkom-
mit endast ett led i identifieringen av abonnemanget eller abonnemangen”. 
Uppgifterna skulle därmed betraktas som abonnemangsuppgifter och lämnas 
ut i enlighet med 6 kap. 22 § 1 st. 2 p. LEK. Kammarrätten noterar dock 
att fler än en abonnent kan komma att beröras av utlämnandet, inklusive 
abonnenter som inte utreds för någon som helst brottslig gärning. Det var 
därför enligt rätten av stor betydelse att polisen behandlade uppgifterna på 
ett sådant sätt att det framgår om en person behandlas som en misstänkt eller 
om behandlingen sker av någon annan anledning, vilket rätten också utgick 
från skulle sker och att eventuell överskottsinformation gallras i enlighet med 
reglerna om polisens personuppgiftsbehandling.1035 Domen får anses ha visst 
prejudikatvärde i brist på annan rättspraxis.

Utifrån såväl frågan om dynamiska iP-nummer som kammarrättens av -
görande går det att dra slutsatsen att formen som de brottsbekämpande 
myndigheternas förfrågning tar, kan komma att avgöra vilken kategori av 
uppgift, och därmed också vilka förutsättningar för utlämnande, som ska 
gälla. Det innebär också att i princip samma uppgift kommer att falla under 
antingen utlämnande vid brott på bötesnivå eller utlämnande vid brott som 
ger minst två års fängelse, beroende på hur frågan ställs. imEi uppgifter har 

1033 rK 2010:1.
1034 Ibid.
1035 Ibid.
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inte ansetts utgöra uppgift om abonnemang, varför det inte går att fråga vilka 
imEi-nummer en viss abonnent har använt. Det går däremot bra att göra det 
omvända och fråga vilka abonnenter som använt ett visst imEi-nummer. Det 
är svårt att se att den ena informationen skulle vara mer integritetskänslig än 
den andra, då båda handlar om att bryta anonymiteten mellan en individ och 
en teknisk enhet, men med olika ingångsvärden i förfrågan.

5.2.4.2 verksamhetsnytta och integritetsrisker
möjligheten till att identifiera en användare bakom en viss adress eller teknisk 
utrustning i ett tekniskt system är av stor betydelse. Så gott som alla system 
för spårning, övervakning och avlyssning i de tekniska systemen är kopplade 
till någon form av tekniskt alias, utrustning eller adress i systemen, om det så 
är ett användarnamn, iP-nummer, telefonnummer, imEi-nummer, imSi-
nummer, e-postadresser eller dylikt. En effektiv underrättelseverksamhet i 
dessa system är därför beroende av att kunna koppla dessa alias och de upp-
gifter som är associerade med dessa alias till deras respektive bakomliggande 
individer.1036 Behovet kan illustreras av att Europadomstolen i ett fall rörande 
Finland ansåg att lagstiftning som ger brottsbekämpande myndigheter till-
gång till abonnemangsuppgifter kan utgöra ett krav under det positiva stats-
ansvaret, om det behövs för att skydda enskilda från att deras konventions-
skyddade rättigheter kränks genom exempelvis förtal på internet.1037

i princip kan tillgång till abonnemangsuppgifter ses som ett sätt att för-
hindra  anonym kommunikation genom att ge ledning till vem eller vilka som 
ligger bakom en viss kommunikation. Detta ska inte tas som intäkt för att 
sådan anonym kommunikation inte är möjlig trots en sådan tillgång, men 
den försvåras i stor utsträckning.1038

1036 jfr Clarke & Wigan, 2011, s. 142.
1037 Se avsnitt 4.4.2 ovan.
1038 anonyma kontantkort tillåts exempelvis fortfarande, frågan om någon form av identifi-
kationskrav berördes i prop. 2011/12:55, s. 104–105 utifrån önskemål från Säkerhetspolisen, 
men regeringen ansåg inte att något sådant krav borde införas.
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regelverket för inhämtning av elektroniska uppgifter i underrättelseverksam-
het i egentlig mening har vuxit fram under de senaste åren. En historisk 
genomgång av detta regelverk skulle därmed bli tämligen kort. Samtidigt byg-
ger de nya preventiva tvångsmedlen på de informationsinhämtande tvångsme-
del som sedan 40-talet vuxit fram i rättegångsbalkens regelverk och ett antal 
andra lagar. även om detta äldre material inte tillät preventiv inhämtning 
i den form som dagens preventiva regelverk syftar till, så blir dessa tidigare 
regelverk ändå relevanta för dagens lagstiftning då de rättsliga begrepp och 
metoder som nu används i den preventiva lagstiftningen i stor utsträckning 
bygger på, och förhåller sig till, de begrepp och metoder som utvecklats inom 
ramen för tvångsmedlen i rättegångsbalken och andra lagar. En genomgång 
av det preventiva regelverkets bakgrund måste därför börja redan i 1940-talets 
rättegångsbalk.

6.1 tidiga former av avlyssning och övervakning
De första reglerna kring telefonavlyssning i brottsutredande syfte växte fram 
i samband med andra världskriget. Under kriget kontrollerades all telefon-
trafik med utlandet, samt i viss utsträckning den inrikes telefontrafiken men 
mellankrigstidens tvångsmedelslagar hade inte möjliggjort telefonavlyssning 
annat än genom beslut i varje enskilt fall av regeringen. allmänna regler om 
telefonavlyssning i fredstid trädde därför först i kraft i samband med rätte-
gångsbalken 1948.1039

telefonavlyssning fick vid lagens införande endast avse samtal till och från 
telefonapparat som innehades av den misstänkte eller annars kunde antas 
komma att begagnas av honom.1040 Lagrådet framförde i samband med lag-
förslaget att möjligheten till inhämtning även borde innefatta andra uppgifter 

1039 Se SOU 1975:95, s. 39.
1040 SOU 1938:44, s. 327. Lydelsen av 27 kap. 16 § rB efter rättegångsbalkens tillkomst var:

16 §. Kan någon skäligen misstänkas för brott, varå icke kan följa lindrigare straff än 
straffarbete i två år, och finnes det vara av synnerlig vikt för utredningen, att undersök-
ningsledaren eller åklagaren erhåller del av samtal till och från telefonapparat, som inne-
haves av den misstänkte eller eljest kan antagas komma att begagnas av honom, äge rätten 
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om telefonsamtal som växlats eller beställts mellan apparat som kunde antas 
ha begagnats eller komma att begagnas av den misstänkte, och annan appa-
rat.1041 Departementschefen ansåg dock att lagrådets förlag inte borde införas 
eftersom en inhämtning av sådana uppgifter inte innebar ett hävande av det 
rättsskydd som gällde för meddelandets innehåll.1042 Departementschefens 
synpunkt kan tolkas som att uppgifter om ett telemeddelande – som de som 
numera faller under hemlig teleövervakning – vid den tidpunkten inte ansågs 
vara skyddade och därför inte behövde regleras särskilt i lag, inhämtning av 
sådana uppgifter kunde ske genom administrativa beslut.1043

vid införandet av hemlig telefonavlyssning gällde att åtgärden endast fick 
komma i fråga vid brott där det kunde följa ett straff som inte var lindrigare 
än två års straffarbete och endast om det kunde antas vara av synnerlig vikt 
för utredningen. Det krävdes vidare domstolsbeslut för tillstånd, som fick 
meddelas om det fanns skälig misstanke om brott.1044

6.1.1 1952 års tvångsmedelslag
Det spända läget under kalla krigets inledande år ledde fram till att de tvångs-
medel som införts i rättegångsbalken kompletterades fyra år senare genom en 
särskild reglering som rörde brott mot rikets säkerhet. Denna brukar benäm-
nas 1952 års tvångsmedelslag och innebar bland annat att högförräderi, spio-
neri, obehörig befattning med hemlig uppgift, olovlig underrättelseverksam-
het, uppror, majestätsbrott, väpnat hot mot laglig ordning, sabotage, samt 
försök och förberedelse till dessa brott,1045 kom att få särskild reglering. Lagen 
innebar att telefonavlyssning kunde användas även när straffvärdet inte nådde 
upp till rättegångsbalkens krav. Utöver detta infördes en uttrycklig möjlighet 
till s.k. telefonkontroll, det som senare skulle komma att benämnas hemlig 

meddela tillstånd till deras avhörande. Fråga därom må upptagas allenast på yrkande av 
undersökningsledaren eller åklagaren.

tillstånd skall meddelas att gälla viss tid, högst en vecka, från den dag, då tillståndet 
delgavs telefonanstaltens föreståndare

1041 Prop. 1942:5, s. 210.
1042 Ibid. s. 509.
1043 Ibid. ”Det torde ock vara uppenbart, att en dylik åtgärd till sin natur icke är att jämställa 
med [avlyssning]. med hänsyn härtill torde betänklighet icke möta att, såsom i beredningen 
förutsatt, frågan därom regleras i administrativ ordning.” Detta kom att förändras genom 
ett krav på särskilt lagstöd för även sådan inhämtning som infördes i telefonreglementet, se 
avsnitt 6.1.1 nedan.
1044 SOU 1938:44 s. 327.
1045 Efter 2003 innefattades även terroristbrott, se prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:juU12, 
rskr. 2002/03:148, SFS 2003:151.
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teleövervakning, det vill säga att ta reda på vem som ringt vem, när och hur 
länge, samt en möjlighet att fördröja eller förhindra att telefonsamtal koppla-
des fram. Behovet av en särskild bestämmelse om telefonkontroll hade upp-
kommit sedan det telefonreglemente som kommit att gälla efter 1948 angett 
ett krav på uttryckligt lagstöd för sådan kontroll.1046

En viss diskussion fördes i samband med införandet rörande domstolarnas 
förmåga att fungera som kontrollorgan eller om denna funktion borde läggas 
på en särskild administrativ myndighet. i slutändan blev dock domstolsbeslut 
en förutsättning för inhämtning enligt lagen, med en möjlighet till interimis-
tiskt beslut av åklagare i brådskande fall.1047 Hade åklagare fattat interimis-
tiskt beslut skulle denne genast anmäla detta hos rätten, som skyndsamt skulle 
pröva ärendet. inhämtning enligt lagen tilläts endast om någon var skäligen 
misstänkt för ett i lagen uppräknat brott. vidare fordrades att åtgärden var av 
synnerlig vikt för utredningen om brottet.

1952 års tvångsmedelslag var under sin existens alltid tidsbegränsad 
men förlängdes kontinuerligt fram tills dess att den år 2008 ersattes av lag 
(2008:857) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott.1048 Lagen 
användes uteslutande i Säkerhetspolisens verksamhet genom myndighetens 
ansvar för arbetet för rikets säkerhet.1049 Någon preventiv inhämtning var inte 
möjlig genom lagen, men den kunde i säkerhetspolisens verksamhet använ-
das vid utredningar om exempelvis brott på försök och förberedelsestadiet. 
Detsamma gäller i dagens motsvarande lagstiftning i lagen om åtgärder för 
att utreda vissa samhällsfarliga brott.

6.2 terroristlagstiftning och nya metoder
6.2.1 Terroristlagstiftningens preventiva regelverk
1973 infördes i Sverige särskilda bestämmelser för att bekämpa terrorism, 
den så kallade terroristlagen, lagen (1973:162) om särskilda åtgärder till före-
byggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund. Lagstiftningsarbe-
tet hade sin bakgrund i Bulltoftakapningen i september 1972 när kroatiska 
separatister kapade ett flygplan på Bulltofta flygplats och tog passagerare och 
besättning som gisslan. Kapningen var framgångsrik så till vida att flygkapar-
nas krav tillgodosågs, bl.a. frisläppandet av sju landsmän dömda för ockupa-

1046 SOU 1975:95, s. 49.
1047 Ibid. s. 48.
1048 Se allmänt prop. 2007/08:163.
1049 Prop. 2007/08:9, s. 7.
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tionen av det jugoslaviska konsulatet i Göteborg i februari 1971 och mordet 
på den jugoslaviske ambassadören i Stockholm samma år.1050 Lagstiftningen 
innebar utökade möjligheter till att hindra misstänkta terrorister från att resa 
in i landet, samt nya möjligheter till avvisning och övervakning och kontroll 
av sådana presumtiva terrorister vars utvisning inte kunde verkställas till följd 
av asylreglerna – exempelvis när deras utvisning skulle riskera leda till att de 
utsättes för tortyr eller dödsstraff.1051 Lagen var ursprungligen tidsbegränsad 
till ett år, men kom att bli permanent 1975 när lagreglerna fördes in i den 
nya utlänningslagen.1052

De övervakningsregler som infördes innebar att husrannsakan, kroppsvisi-
tation, kroppsbesiktning, samt tagande av fotografi och fingeravtryck fick ske 
efter beslut av polismyndighet. Utöver detta kunde också telefonavlyssning 
och brevkontroll genomföras efter beslut av Stockholms tingsrätt.1053 Dessa 
åtgärder blev utifrån lagen tillämpliga i ett preventivt syfte; om det ansågs 
nödvändigt för att utröna huruvida en organisation eller grupp som avsågs i 
lagen planerade eller förberedde åtgärd som utgjorde hot mot allmän ordning 
eller säkerhet. Det bör dock i sammanhanget understrykas vissa faktorer som 
påtagligt begränsade lagens tillämpningsområde. För det första krävdes att 
utlänningen som blev föremål för åtgärderna utifrån kontrollerade uppgifter 
kunde antas vara medlem eller verka för en viss organisation eller grupp. Denna 
grupp eller organisation skulle i sin tur ”genom sin tidigare verksamhet ha 
visat att de systematiskt använde främmande mark som skådeplats för vålds-
aktioner med politiska syften”.1054 Det innebar bland annat att sådana befri-
elserörelser som idkade väpnad kamp i sitt hemland, samt vid något enstaka  
tillfälle på utländsk mark, inte föll under lagens tillämpningsområde. 1055 Den 
enskilda utlänningen skulle vidare utifrån ovanstående bedömning ha fått 
ett beslut om utvisning mot sig fattat av regeringen. till sist så skulle detta 
utvisningsbeslut inte kunnat verkställas p.g.a. asylreglerna. De tvångsmedel 
som den presumtiva terroristen skulle utsättas för skulle därför endast syfta 
till att avgöra om denne eller dess organisation, under tiden denne befann sig 
i landet, planerade eller förberedde något som kunde utgöra hot mot allmän 
ordning eller säkerhet. Följaktligen kom lagen att tillämpas mycket sällan och 

1050 SOU 1989:104, s. 71.
1051 Prop. 1973:37, s. 35–37, se även SOU 1989:104, s. 72.
1052 SOU 1989:104, s. 76.
1053 10–12 §§ lagen (1973:162) om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd 
med internationell bakgrund.
1054 Prop. 1973:37, s. 21.
1055 Ibid.
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den potentiella kretsen den kunde tillämpas på var sällan större än ett fåtal 
individer.1056

1975 sammanfördes reglerna om utvisning i terroristlagen med den nya 
utlänningslagen. i den departementspromemoria som låg till grund för dessa 
förändringar hade det rekommenderats att möjligheten till förebyggande 
tvångsåtgärder, bl a. hemlig telefonavlyssning, skulle upphöra då de innebar 
långtgående ingrepp i individens personliga förhållanden utan krav på före-
gående misstanke om brott. Dessutom hade reglerna använts mycket sällan. i 
propositionen anfördes dock att reglerna om tvångsmedel borde behållas tills 
vidare men separeras från de övriga reglerna till en särskild spaningslag och 
göras tidsbegränsade.1057

1989 flyttades reglerna om avvisning av terrorister ut ur utlänningslagen 
igen och slogs än en gång ihop med tvångsmedelsreglerna i spaningslagen till 
en lag om åtgärder för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund 
(1989 års terroristlag). Denna lag innebar att den tidigare tidsbegränsningen 
hos 1975 års spaningslag upphävdes.1058

Samma år föreslogs i terroristlagstiftningskommitténs betänkande fyra 
huvudsakliga förändringar i förhållande till tidigare gällande rätt. För det 
första att ett personligt rekvisit skulle tillämpas där den misstänkte terroristen 
själv utgjorde en fara, inte endast den organisation denne tillhörde. För det 
andra att det organisationsrekvisit som tidigare gällde där individen skulle 
kopplas samman med en viss grupp skulle utmönstras. För det tredje att 
risken för brottsliga gärningar även i en annan stat skulle få utgöra grund för 
utvisning, såvida inte denna gärning hade övervägande karaktär av politiskt 
brott. till sist att det skulle krävas regeringsbeslut för att tvångsmedel skulle 
få tillämpas mot utlänningen där tidigare sådana beslut kunde ske av polisen 
efter det att utvisningsbeslut hade fattats rörande denne.1059 terroristlagstift-
ningskommitténs betänkande ledde i huvudsak oförändrat fram till den lag 
(1991:572) om särskild utlänningskontroll som med vissa justeringar gäller 
än idag.1060

1056 För att illustrera detta kan sägas att lagen mellan åren 1991 och 2011 användes vid 36 
tillfällen. i genomsnitt ca två tillfällen per år. Sju av dessa år tillämpades lagen inte vid något 
tillfälle, se Skr. 2011/12:38.
1057 SOU 1989:104, s. 80–81.
1058 Ibid. s. 84.
1059 Sedan 2005 kan ett sådant beslut fattas av antingen migrationsverket, regeringen eller en 
domstol, se SFS 2005:720.
1060 Dagens lagstiftning ligger utanför avhandlingens syfte, lagstiftningens historik redovisas 
här då de avvägningar rörande en mer allmän preventiv tvångsmedelsanvändning som före-
slagits vid olika tidpunkter faller inom avhandlingens intresseområde.
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6.2.2 Telefonavlyssning blir teleavlyssning och teleövervakning införs
År 1989 infördes begreppet hemlig teleövervakning i rättegångsbalken.1061 
Den nya regeln följde mönstret av hemlig telefonövervakning i 1952 års lag 
och medgav således möjligheter att se vem som kommunicerat med vem, 
samt när och hur länge.1062 Förutsättningarna för att använda hemlig tele-
övervakning blev i stort sett samma som för hemlig teleavlyssning, men det nya 
tvångsmedlet kunde användas vid misstanke om mindre grova brott. jämfört 
med 1952 års lag utvidgades också tillämpningsområdet från att omfatta inte 
bara telefonsamtal utan även andra former av telekommunikation.1063 Den 
tekniska utvecklingen mellan 1952 och 1989 innebar att vid införandet av 
hemlig teleövervakning i rB omfattades inte bara uppgifter om vilka telefon-
nummer som ringts upp utan också uppgifter om vilken tid samtalet ägt rum, 
om svar erhållits och hur länge telefonsamtalet varat. man kunde även redovisa 
varifrån i landet ett samtal från en mobiltelefon ägt rum,1064 något som skulle 
komma att få ökad betydelse med tiden.

även begreppet telefonavlyssning förändrades 1989 genom att tillämp-
ningsområdet vidgades. möjligheten till telefonavlyssning hade funnits sedan 
1948 men förändrades nu till att avse innehållet i telekommunikation, oavsett 
om den sker via röst, datakommunikation, telex eller telefax.1065 innebörden 
av hemlig teleavlyssning blev därmed 1989 att telemeddelanden som befordras 
via ett allmänt tillgängligt telenät till eller från viss teleanläggning, i hem-
lighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning 
av innehållet i meddelandet.1066 i samband med dessa förändringar i rätte-
gångsbalken infördes också proportionalitetsprincipen som ett uttryckligt 
krav för tvångsmedelsanvändningen.1067

När tillämpningsområdet utvidgades uppmärksammades att elektronisk 
post kunde vidarebefordras via telenätet och att sådana meddelanden kunde 
få allt större betydelse. redan utredningen om teleavlyssning från år 1975 
hade påpekat att telefonavlyssning har vissa likheter med möjligheten att 
ingripa mot brev och postförsändelser, en likhet som nu blev allt mer påtag-

1061 Prop. 1988/89:124, SFS 1989:650.
1062 Se avsnitt 6.1.1.
1063 Prop. 1988/89:124, s. 38.
1064 Ibid. s. 49.
1065 Ibid. s. 67.
1066 Prop. 1994/95:227, s. 10.
1067 Prop. 1988/89:124, s. 26–28.
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lig. regeringen ansåg dock att utfallet av de nya reglerna borde inväntas innan 
någon mer övergripande anpassning av telefonavlyssningen till utvecklingen 
på telekommunikationsområdet gjordes.1068

6.3 Privatisering och teknikskifte
mellan 1990 och 2000 skedde en omfattande privatisering av den svenska 
telemarknaden. Denna privatisering innebar att televerkets monopol på tele-
tjänster avskaffades och lagstiftningen rörande teletrafiken fick lov att anpas-
sas. Samtidigt skedde också ett omfattande teknikskifte där datatrafik och 
mobiltelefoni på bred front fick fotfäste i det svenska samhället.

i förhållande till uppgifter om individens kommunikation var en av de 
större förändringarna under 90-talet möjligheten till sekretessgenombrott 
för vissa uppgifter hos teleoperatörer som annars skyddades av telehemlighe-
ten. Denna reglering av sekretessgenombrott för elektronisk information har 
sitt ursprung redan tidigare, i den förändring av sekretesslagen som skedde 
1984.1069 Konsekvenserna av förändringen kom dock att bli tydligast genom 
en kombination av privatisering och teknikutveckling. Syftet med 1984 års 
lagändring om sekretessgenombrott var att myndigheterna i större utsträck-
ning än vad som tidigare gällde, utan hinder av sekretess skulle få lämna ut 
uppgifter rörande misstankar om allvarligare brott till polis och åklagare. För-
slaget byggde på en promemoria från Brottsförebyggande rådet och var avsett 
som ett led i kampen mot organiserad och ekonomisk brottslighet samt annan 
allvarlig kriminalitet, exempelvis narkotikabrott och våldsbrott.1070 redan 
innan denna lagändring kunde myndigheter lämna ut uppgifter till andra 
myndigheter genom den s.k. generalklausulen i 14:3 SekrL. Generalklausulen 
innebar (och innebär fortfarande i dess nuvarande form i 10:27 offentlighets- 
och sekretesslagen1071) att sekretessbelagda uppgifter fick lämnas till en annan 
myndighet, t.ex. till polis eller åklagare, om det var uppenbart att intresset 
av att uppgifterna lämnas hade företräde framför det intresse som sekretessen  
skulle skydda. Postverket och televerket omfattades fram till 1984 av en 
strängare tystnadsplikt och kunde därför inte använda denna generalklausul. 

1068 Prop. 1988/89:124 s. 40.
1069 Lag (1984:316) om ändring i sekretesslagen (1980:100)
1070 Prop. 1983/84:142, s. 1.
1071 Sekretessgenombrottet i OSL får dock mindre betydelse idag genom att uppgifter om 
enskildas kommunikation nu i mindre utsträckning än på televerkets tid finns lagrad hos 
statliga myndigheter.
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Genom lagändringen kom dessa myndigheter att omfattas av generalklausu-
len vid uppgifter om brott som hade ett straffminimum på två års fängelse.

Efter förändringen gällde fram till år 1993 att brottsbekämpande myndig-
heter från televerket kunde begära ut historiska uppgifter om telemeddelan-
den om straffvärdet för brottet var tillräckligt högt. televerket genomförde 
då en sedvanlig sekretessprövning och beslutade om uppgiften skulle lämnas 
ut eller ej. i begreppet telemeddelande innefattades vid denna tid främst tele-
fonsamtal, telegram, telexmeddelanden samt dataöverföring, bildöverföring 
och andra teletjänster som televerket utförde.1072

Nästa större förändring skulle komma att ske i samband med att televerket 
privatiserades 1993. En ny telelag infördes och eftersom de privata operatö-
rerna inte längre skulle omfattas av sekretesslagen kom regler om tystnadsplikt i 
televerksamhet att regleras inom ramen för den nya telelagen.1073 De undantag 
från tystnadsplikten som tidigare fanns i 14:2 SekrL följde också med till det 
nya regelverket. En skillnad infördes dock gentemot den tidigare regleringen. 
Där den utlämnande myndigheten tidigare gjorde en sekretessprövning för 
att se om villkoren för utlämnande var uppfyllda, ansågs det att en sådan 
bedömning inte längre var lämplig att ske hos de privata operatörerna. Det 
var istället den begärande myndigheten som skulle besluta om den skulle få ta 
del av uppgifterna de ville ha.1074 Förändringen kritiserades av jO och rÅ då 
skyddet för den personliga integriteten var mindre i förslaget än vad som följde 
av bestämmelserna i rättegångsbalken, där det uppställdes krav på domstols-
prövning. Lagstiftaren menade dock att samma kritik drabbade regleringen i 
SekrL. vidare framfördes att de skillnader mellan SekrL och rätte gångsbalken 
som jO och rÅ påtalade byggde på olika synsätt på hur integritetsaspekterna 
skulle tillgodoses och att dessa inte lämpligen borde tas upp i detta samman-
hang utan bli föremål för överväganden i särskild ordning.1075

resultatet av 1993 års lagändring var att det i praktiken inte skulle ske 
någon extern rättslig prövning av begärande myndigheters tillgång till uppgif-
ter om telemeddelanden.1076 Efter 1993 års lagändring definierades telemed-
delande som: ”ljud, text, bild, data eller information i övrigt som förmedlas 
med hjälp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svängningar som 

1072 Prop. 1979/80:2, Del a, s. 274.
1073 telelag (1993:597)
1074 Prop. 1992/93:200, s. 163.
1075 Ibid. s. 163.
1076 tillgången till innehållet i meddelanden reglerades dock nu endast av rättegångsbalkens 
regler om hemlig teleavlyssning.
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utnyttjar särskilt anordnade ledare.”1077 Detta innefattade telefonsamtal, tele-
gram, telex- och telefaxmeddelanden samt dataöverföring, bildöverföring och 
andra teletjänster.1078 En rad EG-direktiv som påverkade telemarknaden1079 
och en snabb tillväxt och utveckling av telemarknaden ledde fram till en ny 
lagändring år 2003.1080 reformen innebar att all elektronisk kommunika-
tion – såväl tele- som radiokommunikation – nu kom att omfattas av en och 
samma lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). regeringen 
ansåg vid reformen att de regler om tystnadsplikt som gällde enligt telelagen 
skulle föras över till LEK med endast mindre ändringar. Datainspektionen 
ifrågasatte i sitt remissyttrande om regelverket kunde föras över utan närmare 
analys då tillämpningsområdet för lagen hade breddats, men någon sådan 
analys gjordes dock inte av regeringen.1081 Detta trots att både jO i ett beslut 
1996 och Buggningsutredningen i sitt betänkande 1998 hade rekommen-
derat att regelverket i telelagen skulle avskaffas då det inte nådde upp till de 
förutsebarhetskrav som uppställdes i Europakonventionen, exempelvis då det 
inte innehöll några begränsningar som innebar att exempelvis endast uppgif-
ter hänförliga till misstänkta personer kunde komma ifråga för inhämtning 
och då regelverket inte heller innehöll någon tidsmässig begränsning av den 
information som fick hämtas in.1082

i författningskommentarerna konstaterades att lagreglerna gällande sekre-
tessgenombrott förts över oförändrade från telelagen till 6 kap. 22 § andra 
stycket LEK.1083 Samtidigt som lagreglerna om sekretessgenombrott fördes 
över oförändrade så hade alltså tillämpningsområdet breddats. Begreppet 
”telemeddelande” fasades i LEK ut,1084 till förmån för begreppet ”elektro-

1077 1 § telelag (1993:597)
1078 Prop 1992/93:200, s. 163.
1079 Dessa inkluderade ramdirektivet (rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002), 
auktorisationsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 
2002), tillträdesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 
mars 2002), Direktivet om samhällsomfattande tjänster (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002), Direktivet om integritet och elektronisk kommu-
nikation (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002).
1080 Prop. 2002/03:110, s. 58.
1081 Ibid. s. 271.
1082 jO:s ämbetsberättelse 1997/98 s. 47 ff., SOU 1998:46, s. 370–371.
1083 Prop. 2002/03:110, s. 397.
1084 Det förekommer fortfarande som begrepp i förhållande till operatörernas anpassnings-
skyldighet för hemlig teleavlyssning och teleövervakning, eftersom begreppet fortfarande 
användes i rättegångsbalken.
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niskt meddelande” och ”trafikuppgift”.1085 i 6:1 LEK definierades därmed 
elektroniskt meddelande som:

”[a]ll information som utbyts eller överförs mellan ett begränsat antal parter 
genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, utom infor-
mation som överförs som del av sändningar av ljudradio- och tv-program 
som är riktade till allmänheten via ett elektroniskt kommunikationsnät om 
denna information inte kan sättas i samband med den enskilde abonnenten 
eller användaren av informationen”1086

Undantagen i tystnadsplikten i LEK gav brottsbekämpande myndigheter till-
gång till framför allt två typer av information. Så kallade abonnemangsuppgif-
ter fick enligt 6 kap. 22 § 1 st. 2 p. LEK fick lämnas ut vid misstanke om brott 
som kunde föranleda straff med fängelse i straffskalan. abonnemangsuppgif-
ter avsåg främst sådana typer av kataloguppgifter som angav vilken abonnent 
som låg bakom ett visst nummer eller adress i telekommunikationssystemet; 
exempelvis innehavaren av ett telefonnummer.1087 Den andra typen av upp-
gifter var vad som benämndes ”annan uppgift angående telemeddelande” som 
enligt 6 kap. 22 § 1 st. 3 p. fick lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter 
vid misstanke om brott med ett straffvärde av minst två års fängelse. De upp-
gifterna som omfattades av ”annan uppgift” inkluderade sådana uppgifter om 
telemeddelande som inte utgjorde innehåll; så kallad kuvertinformation eller 
trafikuppgifter. Det vill säga vem som haft kontakt med vem och när; samt 
lokaliseringsdata; var befann sig utrustningen när kommunikationen skedde. 
informationen som kunde lämnas ut genom LEK motsvarade i detta avseende 
i huvudsak den information som kunde hämtas in genom hemlig teleövervak-
ning enligt rättegångsbalken, men rörde endast historiska uppgifter.1088

till skillnad från vid hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning fanns 
inget krav på att det skulle finnas en skäligen misstänkt person för att myndig-
heten ska få begära ut uppgifterna från operatören, eller att uppgifterna skulle 
ha särskild anknytning till någon eventuellt misstänkt person.1089 Uppgifterna 
behövde inte heller vara av synnerlig vikt för utredningen.1090 Detta gjorde 
bestämmelserna i LEK till ett tämligen vidsträckt nät som de brottsbekäm-
pande myndigheterna kunde använda för att ta del av uppgifter rörande exem-

1085 Prop. 2002/03:110 s. 249–250.
1086 6 kap. 1 § Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.
1087 Se närmare avsnitt 5.2.4.
1088 Se avsnitt 5.2.2 och 5.2.3 ovan
1089 SOU 2005:38, s. 132.
1090 SOU 2007:76, s. 28.
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pelvis kommunikationer som ägt rum i ett visst geografisk område, exempelvis 
i anslutning till en brottsplats. Det kunde också användas för att kartlägga en 
specifik individs kommunikation under en längre tid. En skillnad gentemot 
hemlig teleövervakning var dock som nämnts ovan att inhämtningen endast 
fick röra historiska uppgifter. Det fanns dock ingen formell begränsning i hur 
gammal informationen fick vara.1091 inte heller fanns det något, utom möjligt-
vis ekonomiska aspekter,1092 som hindrade en myndighet från att upprepade 
gånger begära ut uppgifter och på så sätt hålla det historiska elementet tämligen 
aktuellt. En praktisk begränsning fanns istället i form av den skyldighet leve-
rantörerna, fram till datalagringsdirektivets implementering,1093 hade enligt 
6 kap. 5 § LEK att utplåna eller avidentifiera uppgifter som inte behövdes för 
att tillhandahålla tjänsten eller fakturera kunder. Den breda inhämtning som 
LEK innebar, tillsammans till enkelheten i beslutsfattandet ledde till att LEK 
användes av brottsbekämpande myndigheter mångdubbelt oftare än hemlig 
teleövervakning för att hämta in trafikuppgifter. Exakt hur mycket oftare är 
svårt att säga då det saknas tillförlitlig statistik, men vissa uppskattningar har 
gjorts. i BrU:s betänkande uppskattade Polisen antalet sådana ärenden under 
år 2004 till drygt 4 000 stycken.1094 trafikuppgiftsutredningen redovisade siff-
ror från polisen som innebär att antalet inhämtningsåtgärder under 2006 var 
ca 8 000.1095 i Polismetodutredningens betänkande redovisas beräkningar från 
Polisen för år 2007 där de uppskattat antalet ärenden till ca 9 500 fall. Dessa 
siffror inte uppgifter rörande Säkerhetspolisens och tullverkets ärenden.1096 
Detta kan jämföras med hemlig teleövervakning som ägde rum i 753 fall år 
2004,1097 1 119 fall år 2006,1098 och 1 455 fall under 2008.1099 Sammanlagt för 
de tre redovisade år där uppskattningar finns om bruket av LEK tillämpades 
lagen i ungefär 21 500 fall, att jämföra med sammanlagt 3 327 fall av hemlig 
tele övervakning samma tre år.

1091 SOU 2009:1 s. 71, SOU 2005:38 s. 132
1092 myndigheten var enligt dåvarande praxis skyldig att ersätta operatören för kostnader 
associerade med utlämnandet enligt en taxa som bestämdes av operatören i samråd med PtS. 
Denna taxa bestäms numera av PtS när det gäller utlämning av uppgifter som omfattas av 
lagringsskyldighet. Se ovan avsnitt 5.2.2.3.
1093 Lag (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
1094 SOU 2005:38, s. 185.
1095 SOU 2007:76, s. 225.
1096 SOU 2009:1, s. 94.
1097 regeringens skrivelse 2005/06:53, s. 9–10.
1098 regeringens skrivelse 2007/08:34, s. 9.
1099 regeringens skrivelse 2009/10:66, s. 11.
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möjligheten till att hämta in geografiska uppgifter om var mobila enhe-
ter befunnit sig hänförde sig till undantaget för utlämnande av s.k. ”annan 
uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande” i 6 kap. 22 § 1 st. 
LEK, eftersom detta betraktats som uppgifter som angått särskilda elektro-
niska meddelanden. Uppgifter om vilken mobilmast som kommunikationen 
skett genom tillhörde de uppgifter som tillfördes telemeddelanden vid deras 
utväxling. Den begärande myndigheten behövde nämligen inte – åtminstone 
enligt de tolkningar av LEK som redovisats i senare utredningar – vara särskilt 
specifik i sin förfrågan om uppgifter. Det behövde inte röra sig om ett enskilt 
meddelande, eller en specifik abonnent. Genom att begära en s.k. basstation-
stömning kunde exempelvis den begärande myndigheten få information om 
samtliga mobiltelefoner som hade varit uppkopplade för kommunikation 
med en basstation i närheten av en brottsplats.1100

Det rådde länge en viss oenighet om även uppgifter rörande positionering 
av en telefon som inte använts kunde anses omfattas av ”annan uppgift”. En 
mobiltelefon som är påslagen men inte används kommunicerar ändå med 
jämna mellanrum med mobila basstationer för att meddela att den finns i 
närheten vid inkommande samtal. Denna information kan således på samma 
sätt som uppgifter om uppkopplade samtal användas för att bestämma var 
mobiltelefonen befinner sig, trots att den inte används aktivt. Under för-
undersökningar kan sådana uppgifter hämtas in i syfte att kunna kartlägga 
var individer har befunnit sig.1101 Beredningen för rättsväsendets utveckling 
(BrU) konstaterade i sitt betänkande 2005 att eftersom en uppgift om en 
mobiltelefon som inte används troligtvis inte kunde hänföras till uppgifter om 
ett telemeddelande så omfattades uppgifterna varken av tvångsmedlet hemlig 
teleövervakning eller av operatörens tystnadsplikt enligt 6 kap. 20 § LEK, vil-
ket skulle innebära att det stått operatören fritt att lämna ut historiska uppgif-
ter, eller inte, till de brottsutredande myndigheterna.1102 Denna åsikt delades 
dock inte av jK som framförde att eftersom operatörerna saknade stöd i lag 
för att lämna ut uppgifterna så skulle inte myndigheterna heller begära att 
få del av dem. Ett utlämnande fick enligt jK ske enbart efter att uppgifterna 
antingen avidentifierats eller efter att en abonnent samtyckt, i enlighet med 
LEK 6 kap. 9 § som i alla väsentligheter motsvarade personuppgiftslagens reg-
ler.1103 i Polismetodutredningens betänkande som presenterades 2009 tycktes 

1100 SOU 2009:1, s. 70–71, SOU 2005:38, s. 132.
1101 Bring & Diesen, 2009, s. 462, se även avsnitt 5.2.3 ovan.
1102 SOU 2005:38, s. 203
1103 jK beslut 2008-08-15, Dnr: 6545-06-21.
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jK:s uppfattning ha fått genomslag. Där bedömdes inte information om en 
enbart påslagen telefon omfattas av möjligheten att begära ut uppgifter enligt 
LEK.1104 jK:s uppfattning får anses ha stämt bättre överens med Europakon-
ventionens krav på lagstöd för intrång i den personliga integriteten, än vad 
ett fritt utlämnande av vad som i princip är en konstant kartläggning av varje 
mobiltelefonägares rörelsemönster skulle medfört. Såväl jK som riksåklaga-
ren menade dock att då uppgifterna inte omfattas av särreglering i LEK fanns 
möjlighet för åklagare att begära ut uppgifterna genom editionsplikt eller 
beslag.1105 Sedan 2012 innefattas dock även dessa passiva lokaliseringsupp-
gifter från mobiltelefoner i möjligheterna för Säkerhetspolisen att hämta in 
uppgifter enligt Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk 
kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverk-
samhet (2012 års inhämtningslag).1106

6.4 Offentliga ombud och fler teleadresser
Nästa större förändring av de hemliga tvångsmedlen skedde år 2003. Ett 
system med offentliga ombud infördes då i ärenden om hemlig teleavlyssning 
och hemlig teleövervakning. Det offentliga ombudet avsågs bevaka enskildas 
integritetsintresse genom att ha tillgång till allt material som skulle ligga till 
grund för domstolens prövning samt ha möjlighet att överklaga domstolens 
beslut.1107 vidare infördes en s.k. straffvärdesventil. Där det tidigare krävdes 
ett minimistraff på fängelse i minst två år kom hemlig teleavlyssning (och 
hemlig kameraövervakning) att få användas om det enskilda brottets straffvär-
de kunde antas överstiga två års fängelse. Det öppnades även för att använda 
hemlig teleövervakning vid förundersökning om barnpornografibrott som 
inte är att anse som ringa och vid undersökning om dataintrång. Utöver 
detta fick hemlig teleövervakning hädanefter även användas vid förundersök-
ning som gäller försök, förberedelse och stämpling till brott för vilka det är 
föreskrivet fängelse i minst sex månader.1108 vidare infördes bestämmelser 
som utvidgade tillämpningsområdet för de hemliga tvångsmedlen. Hemlig 
teleövervakning och hemlig teleavlyssning kunde nu även avse meddelanden 
som befordrats innan beslutet om tvångsmedel fattats.1109 till sist fick hemlig 

1104 SOU 2009:1, s. 71
1105 jK beslut 2008-08-15, dnr: 6545-06-21
1106 Se närmare i avsnitt 7.2.
1107 Prop. 2002/03:74, s. 22.
1108 Ibid. s. 31–32.
1109 Ibid. s. 39.
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teleavlyssning och hemlig teleövervakning utöver en teleadress tillhörande 
den misstänkte även avse en teleadress som det finns synnerlig anledning att 
anta att den misstänkte kommer att ringa till eller på annat sätt kontakta.1110

6.5 Brottsbekämpning kontra prevention
Den underrättelseverksamhet som bedrivs vid Säkerhetspolisen har som sitt 
specifika syfte att bedriva en framåtsyftande spaning som på många sätt står 
i motsatsförhållande till rättegångsbalkens regler. Det kan därför vara värt att 
titta närmare på varför de tvångsmedel som berörts ovan inte passar in på 
Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet.

även om de faktiska frågeställningarna vid inhämtning av kommunikation 
kan vara likartade mellan brottsutredande verksamhet och underrättelseverk-
samhet så skiljer sig syftet som ligger bakom att frågorna ställs. Ett av de 
framträdande kännetecknen för tvångsmedelsanvändning enligt rättegångs-
balken är att denna inhämtning styrs utifrån regelverkets syfte.1111 Detta är i 
förlängningen ett utslag av ändamålsprincipen.1112 De hemliga tvångsmedlens 
ursprung återfinns i rättegångsbalkens regler om rättegång i brottmål. Det är 
genom rättegångsbalkens 23 kap. 16 § som dessa tvångsmedel blir tillämpliga 
i förundersökning. För att kunna använda tvångsmedel krävs således att en 
förundersökning har inletts, vilket också fått till följd att ett beslut av behörig  
myndighet om tvångsmedel får till effekt att en förundersökning faktiskt 
inleds om så inte redan skett.1113 Denna starka koppling mellan förundersök-
ningssituationen och tvångsmedel kan också spåras i vissa principer rörande 
syftena med tvångsmedelsanvändningen. tvångsmedlen i rättegångsbalken 
har enligt Lindberg till ändamål att antingen underlätta förundersökning 
och rättegång, eller att säkra verkställighet av dom i brottmål. Svaret på frå-
gorna rörande den elektroniska kommunikationen ska därigenom ge resultat 
i utredningen och lagföringen av ett specifikt brott. tvångsmedel får därför 
inte användas för andra syften även om detta skulle underlätta för myndig-
heternas brottsutredande eller brottsbekämpande verksamhet.1114 Dessutom 
innebär rekvisitet för tillstånd för sådana tvångsmedel – att det finns en person 
som är skäligen misstänkt för ett brott – att de kan användas endast inom för-

1110 Prop. 2002/03:74, s. 37.
1111 Följande avsnitt utgår i huvudsak från Lindberg, 2012, s. 9–11.
1112 Se vidare avsnitt 2.4.2.
1113 Se Lindberg, 2012, s. 6–7 med hänvisningar.
1114 Lindberg, 2012, s. 9.
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undersökning av ett visst specifikt brott.1115 Detta resonemang leder vidare till 
vissa slutsatser om när tvångsmedel enligt rättegångsbalken inte får användas.

tvångsmedel enligt rättegångsbalken får utifrån det ovanstående inte 
användas enbart i syfte att förebygga brott, då förebyggandet av brott lig-
ger utanför rättegångsbalkens ramar. Som framhållits av Bylund skulle man 
– om man tillät straffprocessen att handla om att bekämpa brott – gå händel-
serna i förväg eftersom denna handlar om att utröna om huruvida brott har 
begåtts och i så fall vem som är den skyldige.1116 vissa tvångsmedel som inte 
är av informationsinsamlande art, exempelvis häktning, kan ibland få som 
bieffekt  att förhindra eller förebygga viss brottslig verksamhet för en viss tid, 
men detta är en bieffekt och får inte vara den huvudsakliga anledningen till 
tvångsmedlet.1117 För informationsinhämtande tvångsmedel gäller att vissa 
uppgifter kan framkomma i form av överskottsinformation som handlar om 
förestående brottslighet som kan leda till ett ingripande. att få del av denna 
information får dock inte vara det syfte utifrån vilket tvångsmedlet tillgrips. 
tvångsmedel enligt rättegångsbalken får inte heller användas för att förhindra 
brott. inte heller får tvångsmedel enligt rättegångsbalken användas för att 
uppdaga eventuell brottslighet när man ännu inte nått upp till den grad av 
misstanke som motiverar inledande av förundersökning. tvångsmedel kan 
således genom rättegångsbalken inte tillgripas vid förspaning eller allmän 
polisspaning, och om så sker så innebär detta som redan nämnts ett faktiskt 
inledande av en förundersökning.1118 vissa typer av brott på stämplings och 
förberedelsestadiet kan förvisso föranleda hemliga tvångsmedel, men syftet 
med dessa är då att i en förundersökning söka samla bevis för detta förbere-
delsebrott, och inte nödvändigtvis att förhindra huvudbrottet.

Den underrättelseverksamhet som bedrivs vid Säkerhetspolisen har till 
skillnad från brottsutredande tvångsmedel som sitt specifika syfte att iden-
tifiera ännu inte kända hot, att förebygga att dessa hot realiseras, samt att 
kartlägga individer och grupper som kan tänkas komma utgöra hot mot 

1115 Bring, 2009, s. 445.
1116 Bylund, 1993, s. 39.
1117 Häktningsgrunden recidivfara enligt 24 kap. 1 § 1 st. 3 p. rB har förvisso som mål att 
förhindra fortsatt brottslighet men för att häktningsgrunden ska kunna åberopas måste den 
häktade ändå på sannolika skäl vara misstänkt för brott för vilket det är föreskrivet fängelse i 
ett år eller mera. Dessutom bör den fortsatta brottsligheten enligt prop. 1986/87:112, s. 101 
”i princip vara fråga om brott som i sig skulle kunna grunda häktning, och i allmänhet bör 
det röra sig om återfall i brott som är besläktade med eller har samband med det häktnings-
grundande brottet.”
1118 Lindberg, 2012, s. 9–11, med hänvisningar.
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rikets säkerhet.1119 Som framgår av det ovanstående är tvångsmedel enligt 
rättegångsbalken därför mycket svåra att förena med det syfte som under-
rättelseverksamheten har. av denna anledning har lagstiftaren också i olika 
sammanhang lyft fram behovet av att placera regelverk rörande tvångsmedel i 
underrättelseverksamhet utanför rättegångsbalkens struktur.1120 innan sådana 
regler infördes har det dock kunnat konstateras att viss inhämtning i under-
rättelseverksamhet ägt rum genom regler som inte varit avsedda för sådan 
inhämtning.

6.5.1 Tidigare lagstridig inhämtning för underrättelsesyften
även om de straffprocessuella hemliga tvångsmedlen i rättegångsbalken som 
framgår av föregående avsnitt inte är avsedda – eller vid en korrekt tillämp-
ning av rekvisiten, möjliga – att använda i underrättelseverksamheten så har 
dessa tvångsmedel ändå länge kommit att användas för underrättelsesyften. 
Säkerhetstjänstkommissionen fann i sin utredning av Säkerhetspolisens arbete 
att långvariga förundersökningar om olovlig kårverksamhet bedrivits utan 
avsikt att väcka åtal. Dessa förundersökningar användes i stället som ett medel 
för att få använda hemlig teleavlyssning och den överskottsinformation som 
därigenom kunde nås, i underrättelsesyfte.1121 Kommissionen konstaterade 
att Säkerhetspolisen låtit effektivitetshänsyn gå före det integritetsskydd som 
lagstiftningen var tänkt att tillförsäkra medborgarna. Kommissionens kart-
läggning visade att hemlig telefonavlyssning använts i tusentals fall för att 
samla in material om personer som inte var relevanta i den förundersök-
ning som föranledde tvångsmedlet. informationen som därigenom hämtats 
in sammanställdes sedan i fiktiva meddelarakter.1122 Kommissionen såg inte 
heller något som tydde på att missbruket av överskottsinformation hade upp-
hört när den utredningen lämnade sitt betänkande 2002.1123

Säkerhetstjänstkommissionens utredning av säkerhetspolisens tvångs-
medelsanvändning var den senaste, men inte den första, som konstaterat att 
inhämtning av underrättelsematerial skett på detta sätt. i den granskning som 
Carl Lidbom som särskild utredare av Säkerhetspolisens arbetsmetoder gjorde 
redan 1989 konstaterades att telefonavlyssning beviljats på Säkerhetspoli-
sens område utan misstankar om konkreta brott. i betänkandet sågs denna 
inhämtning som ett resultat av att rättegångsbalkens regler och dess krav på 

1119 Se avsnitt 3.2.3 ovan.
1120 Se exempelvis SOU 2009:1, s. 112–113.
1121 SOU 2002:87, s. 341.
1122 Ibid. s. 27.
1123 Ibid. s. 385.
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konkret misstanke rörande visst brott och viss person inte var lämpade för 
säkerhetstjänstens arbetsuppgifter.

”När telefonavlyssning inleds på SäPO:s område har däremot misstankarna 
ofta en mera allmän karaktär. man misstänker att en person är inblandad i ett 
visst slag av säkerhetshotande verksamhet, men vilka konkreta brott han kan 
ha begått har man i regel inte någon klar misstanke om. Styrkan av bevisning-
en kan också vara tämligen låg. i många fall har den information som kom-
mer fram vid telefonavlyssningen inte intresse i första hand för utredningen 
av misstankar mot den person som beslutet om avlyssning avser. Den vikti-
gaste frukten av avlyssningen är i stället ofta överskottsinformation rörande 
säkerhetshotande verksamhet i allmänhet inom kretsar som den avlyssnade 
tillhör”1124

till skillnad från säkerhetstjänstkommissionens slutsatser 2002 såg ville inte 
utredaren gå så långt som att kalla denna användning av telefonavlyssning 
lagstridig, då den stött sig på domstolsbeslut i de enskilda fallen:

”Den användning av tvångsmedlet som jag nu refererat har under en lång 
följd av år godtagits av underrätterna. varken jO eller jK har haft någon erin-
ran i samband med inspektioner hos SäPO. Den nuvarande tillämpningen 
av telefonavlyssning inom säkerhetsunderrättelsetjänsten får under sådana 
förhållanden anses utgöra gällande rätt. trots att de högsta domstolsinstan-
serna inte haft tillfälle att medverka i rättsbildningen.”1125

Utredaren såg därför inte någon anledning att anmärka på Säkerhetspoli-
sens tillämpning av avlyssningen. i vad som förmodligen får betraktas som 
något av en eufemism konstaterade dock Lidbom att ”[r]eglernas tillämp-
ning på SäPO:s område har dock tagit en väg som inte direkt kan utläsas av 
lagtexten”.1126

Det bör dock påpekas att underrätterna som Lidbom hänvisar till inte hade 
att bedöma om avlyssningen som skedde i syfte att få överskottsinformation 
var lagstridig eller ej, utan att bedöma om Säkerhetspolisen nått upp till kra-
ven för ett tillstånd för hemlig teleavlyssning mot en enskild individ. i det 
fall Säkerhetspolisen öppet inför rätten redovisat att den individ som beslutet 
riktade sig mot var av mindre intresse och att inhämtningen egentligen sökte 
kartlägga dennes bekanta, och dessa beslut ändå godkändes kan förvisso en 
praxis ha etablerats som godkände detta. Säkerhetstjänstkommissionens slut-

1124 SOU 1989:18, s. 65.
1125 Ibid. s. 65.
1126 Ibid. s. 13.
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satser tyder dock på att Säkerhetspolisen i dessa ansökningar om tvångsmedel 
inte varit öppna med det egentliga syftet med avlyssningen, utan att dessa 
beslut grundat sig på fiktiva utredningar.1127även i den mån en underrätts-
praxis faktiskt etablerats utifrån en korrekt verklighetsbeskrivning från säker-
hetspolis och åklagare vid ansökan om tvångsmedel, kan det prejudicerande 
värdet hos denna rättspraxis starkt ifrågasättas när tvångsmedel utifrån sådana 
syften uttryckligen saknat stöd i lag. En sådan tolkning skulle dessutom stått 
i strid med samtida analyser av den rättsliga möjligheten att använda hemliga 
tvångsmedel utan konkreta misstankar rörande viss brottslighet mot den som 
blir föremål för tvångsmedlen.1128

även Säkerhetstjänstkommissionen vände sig mot slutsatserna i Lidboms 
utredning. Det konstaterades att Lidbom nöjt sig med att fråga om Säkerhets-
polisens praxis haft stöd i gällande rätt, vilket ansågs för snävt: ”Han krävde 
inte att myndigheten skulle bekymra sig om den vidare frågan om denna 
gällande rätt, som man själv varit med om att skapa och vars konsekvenser 
man var i stort sett ensam om att överblicka, överensstämde med lagstiftarens 
intentioner och allmänna rättstrygghetskrav. tillsynsmyndigheterna jO och 
jK har genom att inte reagera mot denna rättsutveckling sanktionerat ett 
sådant snävt perspektiv.”1129

Det går utifrån det ovanstående att konstatera att under den tid som 
utredningarna behandlat, dvs. åtminstone från mitten av 1980-talet fram 
till 2002,1130 har de hemliga tvångsmedlen i rättegångsbalken använts på ett 
sätt som de inte var avsedda för i syfte att tjäna underrättelseverksamhetens 

1127 SOU 2002:87, s. 341. Kommissionen konstaterade även att domstolarna förvisso miss-
lyckats med sin uppgift som garant för individens rättigheter men att detta inte enbart låg på 
domstolarnas ansvar. (s. 383)

”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. Dessa myndigheter har också de ett ansvar för att den 
enskildes intresse inte träds för när. Någon strävan efter objektivitet är emellertid ofta svår 
att finna särskilt i äldre promemorior från Säkerhetspolisen. tvärtom kan man i en del 
fall konstatera att uppgifter från meddelare som bedömts som ej helt tillförlitliga spelat en 
framträdande roll i motiveringarna. Åklagarna har antingen inte trängt tillräckligt djupt i 
materialet eller också i alltför hög grad solidariserat sig med de polisiära bedömningarna.”

1128 jfr SOU 1988:18, s. 175, SOU 1989:104, s. 220.
1129 SOU 2002:87, s. 384.
1130 Här avses endast frågan om missbruket av existerande tvångsmedel. till detta kan läggas 
de många andra oegentligheter som Säkerhetstjänstkommittén observerat rörande exempelvis 
åsiktsregistrering, som pågått under andra tidsperioder.
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preventiva logik. Det kan noteras att liknande missbruk av regelverket även 
identifierades i Norge av den s.k. Lundkommisjonen.1131

i likhet med vad den särskilda utredaren tidigare anfört konstaterade även 
Säkerhetstjänstkommissionen att rättegångsbalkens regelverk inte var anpas-
sat till Säkerhetspolisens huvuduppgift, att förebygga brott mot rikets säker-
het.1132 Ett lagstiftningsarbete påbörjades senare som mynnade ut i 2007 års 
preventivlag. Lagstiftaren har därigenom legaliserat och legitimerat den typ 
av inhämtning som Säkerhetspolisen tidigare ägnade sig åt genom tveksamma 
metoder.1133

6.5.2  Tidigare inhämtning för underrättelseändamål utan uttryckligt 
lagstöd

Som nämnts i avsnitt 6.3 ovan har brottsbekämpande myndigheter kunnat ta 
del av vissa uppgifter om elektronisk kommunikation enligt LEK. Det rörde 
sig om så kallade uppgifter om abonnemang och annan uppgift om telemed-
delande. Huruvida denna möjlighet till inhämtning utgjort ett uttryckligt 
lagstöd för inhämtning även i underrättelseverksamhet kan dock ifrågasättas, 
trots att sådan inhämtning bevisligen förekommit.

När Beredningen för rättsväsendets utveckling (BrU) 2005 utredde till-
gången till elektroniska uppgifter för brottsbekämpande myndigheter var 
deras slutsats att det saknades skyldighet för operatören att enligt LEK att 
lämna ut uppgifter till polisen utanför en förundersökningssituation.

”Operatören har också enligt nuvarande ordning en skyldighet att lämna ut 
annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande till bl.a. poli-
sen. Det gäller i en förundersökning där misstanken rör brott för vilket inte 
är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år (6 kap. 22 § första stycket 
3 LEK). Det saknas dock skyldighet för operatören att lämna ut sådana upp-
gifter till polisen utanför en förundersökningssituation.”1134

BrU föreslog därför att en möjlighet till att lämna ut sådan information skul-
le införas vad gäller abonnemangsuppgifter.1135 att utlämnande under LEK 
ansetts begränsat till förundersökningskontexten kan också indirekt utläsas av 

1131 Se Lundkommisjonen, 1995/96.
1132 SOU 2002:87, s. 27.
1133 Se vidare avsnitt 7.1.
1134 SOU 2005:38 s. 226.
1135 SOU 2005:38 s. 233.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   307 2013-10-16   16.34



308

6 Det preventiva regelverkets bakgrund och framväxt

att jO ansett att ett beslut om inhämtning enligt LEK alltid bör underställas 
förundersökningsledaren.1136

BrU:s ställningstagande motiverades inte närmare, men kravet på miss-
tanke om brott som gällde för utlämnande i LEK, och som fortfarande gäl-
ler för utlämnande av abonnemangsuppgifter,1137 väcker vissa frågor om hur 
inhämtning kan ske i underrättelseverksamheten. Underrättelseverksamheten 
befinner sig som bekant i en tidshorisont före det att en konkret brottsmiss-
tanke uppstår, vilket gör att sådan verksamhet också i tiden ligger före ett 
inledande av förundersökning. misstanke om brott kan däremot språkligt sett 
tolkas som att det ligger efter den tidpunkt där förundersökning inletts, efter-
som en sådan enligt 23 kap. 1 § rB ska inledas ”så snart som det på grund 
av angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör 
under allmänt åtal har förövats”. Detta har i jO-praxis, förarbeten och doktrin 
tolkats som att tröskeln för att inleda förundersökning är låg. En förundersök-
ning kan ”inledas på mycket vaga misstankar så snart dessa avser något som 
kan vara ett brott”.1138 misstanken ska visserligen avse en konkret brottslig 
gärning, men brottets alla detaljer måste inte vara kända och inte heller när 
och var det har förövats.1139 Utrymmet för förspaning och förutredning har 
därmed ansetts vara begränsat.1140

i förarbetena till det sekretessgenombrott som infördes i sekretesslagen 
och som för uppgifter i televerksamhet sedemera kom att flyttas till telelagen 
och därefter överfördes till dagens regelverk i LEK,1141 fördes en diskussion 
om vilken grad av misstanke som kunde krävas för utlämnande av uppgifter. 
Departementschefen ansåg, liksom BrÅ-gruppen som legat bakom för slaget, 
att utlämnande av uppgifter om brott bara skulle få ske om misstankarna var av 
en viss kvalitet, och att det ”skäligen kan antas” att ett brott har begåtts ”beskri-
ver i och för sig rätt väl vad som kan krävas av styrkan i misstankarna”.1142 

1136 jO 1998/99 s. 95.
1137 Se vidare avsnitt 5.2.4 ovan.
1138 jO 1953 s. 107.
1139 Ekelöf, Svjt, 1982 s. 658
1140 Se SOU 1992:61 s. 273:

”Kravet på att det skall finnas anledning anta [sic.] att ett brott förövats innebär i och för 
sig att en i någon mån preciserad brottsmisstanke måste föreligga. misstanken kan dock 
vara vag och oprecis. Gärningsmannen kan vara okänd och bevisning av nämnvärd styrka 
behöver inte finnas. Kännedom om brottet kan ha erhållits genom anmälan eller genom 
spaning eller på annat sätt, t.ex. genom uppgifter i tidningarna. Utrymmet för förspaning 
och förutredning är sålunda begränsat. Föreligger förutsättningar för förundersökning 
skall sådan inledas.”

1141 Se ovan avsnitt 6.3.
1142 Prop. 1983/84:142, s. 31.
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Samtidigt kunde, framfördes det, en sådan formulering leda tankarna fel, till 
begrepp så som ”skälig misstanke, sannolika skäl etc. som är etablerade i andra 
sammanhang”.1143 i slutändan menade departementschefen att misstankar-
nas styrka borde vara en sådan omständighet som myndigheterna skulle ta 
hänsyn till vid prövning om uppgifterna borde lämnas ut eller inte.1144 Om 
misstankarna var tillräckligt starka var därför en fråga som departementschefen 
menade att de utlämnande myndigheterna själva borde avgöra.1145

även om prövningen av utlämnandet numera sker av den begärande myn-
digheten och inte den utlämnande operatören, torde kravet på misstankens 
styrka i brist på senare uttalanden eller praxis kunna anses ligga kvar vid 
”skäligen kan antas att ett brott har begåtts”. Frågan är då om detta kan anses 
vara ett strängare eller svagare krav än det krav ”anledning att anta” som finns 
för att inleda förundersökning. En språklig tolkning leder i vart fall tankarna 
till att det förra är ett strängare krav, då det förutsätter att det inte bara ska 
finnas anledningar bakom ett antagande, utan att antagandet även ska vara 
skäligt. Ordalydelsen i LEK, uppgift ”som gäller misstanke om brott”, talar 
också den för en situation som ligger utanför underrättelseverksamhetens sfär. 
Eftersom utlämnande av ”annan uppgift” också krävde ett brott med ett visst 
straffvärde, måste brottsmisstankarna också varit förhållandevis konkreta i 
fråga om vilket brott som misstankarna kunde röra.

En helt annan analys av rättsläget gjordes dock av Polismetodutredningen. 
De tog inte upp BrU:s bedömning, utan skrev istället att tillgången till upp-
gifter angående särskilda elektroniska meddelanden inom ramen för under-
rättelseverksamheten inte behandlades av BrU.1146 Därefter framförde Polis-
metodutredningen en diametralt motsatt tolkning av LEK och menar att de 
aktuella bestämmelserna i lagen om elektronisk kommunikation inte varit att 
betrakta som begränsade till en förundersökningssituation utan har ansetts 
kunna användas även i underrättelseverksamheten.1147 Förklaringen till att 
Polismetodutredningen kommer fram till denna ståndpunkt går sannolikt att 
spåra i direktivet till utredningen där regeringen uttryckligen framförde att 

1143 Ibid.
1144 Diskussionen fördes i ett sammanhang då en begäran om utlämnande prövades av den 
utlämnande myndigheten, dvs. exempelvis televerket och inte som idag av den begärande 
myndigheten.
1145 Prop. 1983/84:142, s. 32.
1146 SOU 2009:1, s. 106. Det är riktigt att sådan inhämtning inte ingick i utredningens upp-
drag, men utredningen berörde kortfattat, som nämnts ovan, ändå frågan.
1147 SOU 2009:1 s. 73
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inhämtning med stöd av LEK skett i den brottsförebyggande verksamheten, 
men att denna inhämtning behöver en mer ändamålsenlig reglering.1148

varken BrU eller Polismetodsutredningen redovisar dock grunderna för 
sina respektive ställningstaganden om underrättelseinhämtningen varför det 
är svårt att säga vilka rättsliga resonemang som lett till så skilda uppfattningar 
i frågan. Oaktat ställningstagandet som BrU gjorde går det av Polismetod-
utredningen att utläsa att LEK har använts och varit en uppskattad källa till 
information i underrättelseverksamhet. tullverket framförde bland annat:

”i begreppet ”förhindra eller upptäcka” ligger att underrättelseverksamhet 
inte avser åtgärd mot ett redan begånget konkret brott utan i stället avser att 
söka avslöja om viss brottslighet har förekommit, pågår eller kan förutses. 
[…] ju tidigare man kan komma fram till en grundad uppfattning i dessa 
avseenden desto bättre. Här har det visat sig att inhämtning av uppgifter om 
elektronisk kommunikation enligt 6 kap. 22 § första stycket 3 LEK i många 
fall är ett snabbt och effektivt hjälpmedel.”1149

Det framgår också att LEK använts även i polisens underrättelseverksamhet. 
i sitt remissvar på BrU:s förslag framställde rikspolisstyrelsen kommentarer 
som tyder på att myndigheten tolkat lagen som att den möjliggör tillgång till 
uppgifter utanför en förundersökning och att en sådan ordning bör bibehållas .

”rikspolisstyrelsen menade att polisens möjlighet att få tillgång till uppgifter-
na utanför en förundersökning måste bibehållas […] rikspolisstyrelsen angav 
vidare att i underrättelsearbetet inhämtas uppgifter om kriminella företeelser 
och personer relaterade till såväl konkreta och inträffade brottsliga handlingar 
som till förhållanden där en konkret misstanke ännu inte finns. Efter bearbet-
ning och analys delges kriminalunderrättelsetjänstens produkt som underlag 
för strategiska och operativa beslut.”1150

att myndigheterna själva tolkat lagen som att uppgifter kan begäras ut 
framstår som tämligen tydligt. Eftersom det är hos myndigheten själva som 
bedömningen sker om uppgifter får begäras ut har osäkerheten kring den 
rättsliga grunden för denna inhämtning inte heller behövt bli föremål för 
någon prövning. Det är intressant att notera att även om någon konkret 
brottsmisstanke mot en specifik person inte var ett rekvisit enligt lagen, så 
krävdes det ändå enligt LEK att det ska röra sig om uppgift som rör miss-
tanke om ett brott med ett visst straffvärde. att LEK använts som ett led i 

1148 Dir. 2007:185, s. 4
1149 SOU 2009:1, s. 53–54.
1150 SOU 2009:1, s. 104.
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att bedöma om ett brott med detta straffvärde kan tänkas komma att begås, 
eller ”där en konkret misstanke ännu inte finns” framstår som en betydande 
utsträckning av tillämpningsområdet, särskilt utifrån att utlämnande enligt 
LEK inte behövde vara av särskild betydelse för utredningen. Då utlämnande 
av uppgifter enligt 6 kap. 22 § LEK fick ske i fråga om uppgift ”som gäl-
ler misstanke om brott” med ett visst straffvärde, uppstår frågan om sådan 
misstanke inte samtidigt torde inneburit att punkten då en förundersökning 
ska inledas uppnåtts vid ett tidigare stadium än då LEK kunnat tillämpas, då 
förundersökning ska inledas när det kan antas att ett brott har begåtts.

med hänsyn till att två offentliga utredningar som tittat närmare på frå-
gan kommit till så skilda slutsatser om lagens tillämplighet på underrättelse-
verksamhet torde det gå att fastställa att regelverket i vart fall inte ger direkt 
ledning till huruvida uppgifter kunnat hämtas in utanför förundersökning. 
även om LEK formellt legat utanför de straffprocessuella tvångsmedlen i 
rätte gångsbalken, så motsvarade i stor utsträckning bestämmelsen om ”annan 
uppgift om telemeddelande”, bestämmelserna om hemlig teleövervakning i 
rättegångsbalken i fråga om vilka uppgifter som kunde tillgodogöras om en 
enskild. med begreppet tvångsmedel har i doktrinen avsetts ”sådana direkta 
ingripanden mot person eller egendom som företas i myndighetsutövning och 
som utgör intrång i någons rättssfär. Däremot krävs inte att åtgärden genom-
förs med tvång. Som exempel på tvångsmedel som alltid verkställs utan tvång 
brukar nämnas hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning.”1151 Det 
ligger därför nära till hands att betrakta LEK som jämförbart med ett straff-
processuellt tvångsmedel. Detta går också att utläsa av den förflyttning som 
nu skett av inhämtningen enligt LEK till rättegångsbalken, i syfte att undvika 
dubbelreglering och göra åtminstone den inhämtning som sker inom för-
undersökning föremål för rättegångsbalkens rättssäkerhetsmekanismer. i vart 
fall torde regleringen om tystnadsplikt i LEK ses som en skyddslagstiftning 
för den enskildes personliga integritet, där reglerna om utlämnande utgör 
specifika undantagsregler.

Utifrån att inhämtningen genom åberopande av LEK torde ha varit att 
betrakta som en tvångsmedelsliknande situation gäller också den allmänna 
principen att lagens bestämmelser ska tillämpas restriktivt.1152 i vart fall utgör 
inhämtning av uppgifter om den enskildes kommunikation ett ingrepp i den 
personliga integriteten. Såväl lagstiftaren som Högsta domstolen har i olika 

1151 Lindberg, 2012, s. 5–6, Bylund i Ekelöf et. al. 2006, s. 42.
1152 Se Nja 1990 s. 537, Nja 1977 s. 403, Bylund i Ekelöf, et. al., 2006, s. 47, Hjertstedt, 
2011, s. 79–80.
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sammanhang påpekat att bestämmelser som innebär en inskränkning i grund-
lagsskyddade rättigheter ska ge särskild anledning till restriktivitet i tolkningen 
av bestämmelsen.1153 Utan uttryckligt stöd för att tillämpa lagen i underrät-
telseverksamheten, och med hänsyn till de inte särskilt entydiga uttalandena 
i förarbetena, borde lagen således vid beaktande av denna princip reserverats 
för förundersökningssituationer. Utvidgningar i existerande tvångsmedelsbe-
stämmelser bör inte grundas enbart på uttalanden i förarbeten, särskilt inte om 
dessa förarbetens tolkningar inte överhuvudtaget underbyggts av någon rättslig 
analys. Lagen borde också i fråga om underrättelseverksamheten, utifrån hur 
regleringen såg ut i LEK, saknat den förutsebarhet som krävs enligt EKmr, 
regeringsformen och utifrån allmänna rättsstatliga principer.1154

Dessa brister är delvis åtgärdade i och med att regelverket i LEK såvitt avser 
underrättelseverksamheten nu ersatts av, alternativt etablerats i, en särskild 
lag.1155 Fortfarande bygger dock stora delar av lagstiftarens resonemang gäl-
lande den nya regleringen på den ordning som ställdes upp i LEK, varför vissa 
frågetecken kvarstår.1156 Frågan om utlämnande av abonnemangsuppgifter 
enligt LEK är möjlig i underrättelseverksamhet kvarstår också.1157

1153 Nja 1996 s. 577, prop. 2005/06:177, s. 56.
1154 Se avsnitt 2.4.1 och avsnitt 4.4.3 ovan.
1155 Se avsnitt 7.2 om 2012 års inhämtningslag.
1156 Se närmare avsnitt 8.3.
1157 Se ovan avsnitt 5.2.4.
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i föregående avsnitt av detta kapitel har det regelverk för inhämtning som på 
olika sätt föregått det preventiva regelverket beskrivits. För Säkerhetspolisens 
vidkommande finns nu ett särskilt anpassat regelverk för inhämtning av upp-
gifter i underrättelseverksamhet som vuxit fram från 2007 och framåt och 
som fortfarande kan sägas vara under utveckling. Detta regelverk kommer 
analyseras närmare i kommande kapitel utifrån den teoretiska modell som 
presenterats i kapitel två, men för att ge en bild av regelverkets struktur och 
de preventiva tvångsmedlens innebörd beskrivs här regelverket i korta drag. 
De uppgiftskategorier som de olika lagarna ger möjlighet att hämta in har 
berörts ovan i kapitel 5, medan en närmare beskrivning av regelverken och de 
överväganden som legat till grund för lagstiftningen kommer beröras närmare 
i kapitel 8.1158 även om den huvudsakliga analysen av regelverket återkommer 
i kapitel 8 så berörs vissa legalitetsaspekter som är intimt förknippade med 
lagstiftningens närmare utformning i detta kapitel.

7.1  Lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 
allvarliga brott

Det första av de nya preventiva tvångsmedel som Säkerhetspolisen fått till-
gång till utanför ramen för särskild utlänningskontroll är den möjlighet till 
hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation för pre-
ventiva ändamål som infördes genom lagen (2007:979) om åtgärder för att 
förhindra vissa särskilt allvarliga brott (hädanefter 2007 års preventivlag). 
Lagen innebär att bland annat hemlig avlyssning av elektronisk kommunika-
tion och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, i den form de 
har i rättegångsbalken, får tillämpas i ett stadium innan förundersöknings 
inledande för att förhindra vissa särskilt uppräknade allvarliga brott som faller 
under Säkerhetspolisens ansvarsområde.1159

1158 med undantag för inhämtning av abonnemangsuppgifter enligt LEK, som inte är anpas-
sad för Säkerhetspolisens verksamhet och som därmed inte förekommer i kapitel 7 och som 
framför allt behandlas i kapitel 6 för att tydliggöra vissa gränsdragningsfrågor.
1159 Se närmare avsnitt 7.1.1 nedan. Lagen medger även brevkontroll och hemlig kamera-
övervakning.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   313 2013-10-16   16.34



314

7 Det preventiva regelverket

Lagen innebar vid sin tillkomst ett avsteg från principen om att hemliga 
tvångsmedel ska grunda sig på en skälig misstanke mot en specifik person. 
istället är förutsättningen för inhämtning enligt lagens 1 § att det ”med hän-
syn till omständigheterna finns särskild anledning att anta att en person kom-
mer att utöva brottslig verksamhet” som innefattar de brott som räknas upp i 
lagen. Åtgärderna ska vidare enligt 5 § vara av synnerlig vikt för att förhindra 
sådan brottslig verksamhet som räknas upp i lagen, dessutom ska skälen för 
åtgärden uppväga det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den 
som utsätts för det eller för något annat motstående intresse.1160

Liksom vid användande av rättegångsbalkens tvångsmedel är det allmän 
domstol som prövar frågan om tillstånd till inhämtning genom lagens preven-
tiva tvångsmedel. vid denna prövning ska offentliga ombud medverka under 
samma förutsättningar som vid rättegångsbalkens tvångsmedel.

Genom att ett beslut om inhämtning enligt lagen i praktiken innebär ett 
beslut om hemlig avlyssning respektive övervakning om elektronisk kom-
munikation utifrån andra förutsättningar, innebär det att de uppgifter som 
kan hämtas in motsvarar de som brottsbekämpande myndigheter får del av 
genom rättegångsbalkens regelverk. i lagen görs dock ingen skillnad i för-
utsättningarna för avlyssning respektive övervakning. Efter de lagändringar 
som genomfördes i rättegångsbalkens tvångsmedel 2012 innebär dessutom 
ett beslut om hemlig avlyssning att även hemlig övervakning av elektronisk 
kommunikation får äga rum. Detta innebär i praktiken att förutom inne-
hållet i kommunikation till och från de adresser eller tekniska utrustningar 
som berörs av beslutet,1161 så kan Säkerhetspolisen genom lagen hämta in 
uppgifter om meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät över-
förs eller har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, 
vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett 
visst geografiskt område, eller i vilket geografiskt område en viss elektronisk 
kommunikationsutrustning finns eller har funnits.1162

7.1.1 Rekvisit för inhämtning
För att myndigheten ska beviljas tillstånd för preventiv avlyssning eller över-
vakning av elektronisk kommunikation är kravet enligt 2007 års preventivlag 
att det finns ”särskild anledning att anta att en person kommer att utöva 
allvarlig brottslig verksamhet” (1 §). Åtgärden måste också vara ”av synnerlig 

1160 Se närmare avsnitt 7.1.1 nedan.
1161 Se 27 kap. 18 § rB.
1162 Se 27 kap. 19 § rB.
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vikt för att förhindra den brottsliga verksamheten” (5 § p. 1). Lagen ställer 
också krav på en proportionalitetsbedömning genom att skälen för åtgärden 
måste ”uppväga det intrång eller men som åtgärden innebär för den som 
åtgärden riktar sig emot eller för något annat motstående intresse” (5 § p. 2).

De särskilt allvarliga brott som lagen är inriktad på att förhindra räknas 
upp i 1 §:

Sabotage eller grovt sabotage 13 kap. 4 eller 5 § BrB

mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig öde-
läggelse, kapning, sjö- eller luftfartssabotage,
om brottet innefattar sabotage enligt ovan.

13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § BrB

Uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller 
brott mot medborgerlig frihet

18 kap. 3 eller 5 § BrB

Högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt 
spioneri, grov obehörig befattning med hemlig 
uppgift eller grov olovlig underrättelseverksam-
het

19 kap. 1, 2, 5, 6 eller 8 § eller 
10 § 3 st. BrB

terroristbrott, grovt brott avseende finansiering 
av särskilt allvarlig brottslighet eller grovt brott 
avseende offentlig uppmaning, rekrytering och 
utbildning avseende terroristbrott och annan 
särskilt allvarlig brottslighet

2 § lagen (2003:148) om straff för 
terroristbrott, 3 § andra stycket 
lagen (2002:444) om straff för 
finansiering av särskilt allvarlig 
brottslighet i vissa fall, enligt 6 § 
lagen (2010:299) om straff för 
offentlig uppmaning, rekrytering 
och utbildning avseende terrorist-
brott och annan särskilt allvarlig 
brottslighet

mord, dråp, grov misshandel, människorov 
eller olaga frihetsberövande i avsikt att påverka 
offentliga organ eller den som yrkesmässigt 
bedriver nyhetsförmedling eller annan journa-
listik att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd 
eller att hämnas en åtgärd.

3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 
1 § eller 2 § första stycket brotts-
balken

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   315 2013-10-16   16.34



316

7 Det preventiva regelverket

Lagen är som synes inriktade på sådana brott som är av särskild betydelse 
utifrån ett samhällsperspektiv. Ett stort antal mord som inte har de subjek-
tiva rekvisit som ställs upp i terroristlagstiftningen,1163 eller enligt ovan fal-
ler därmed utanför tillämpningsområdet. Brottsligheten är därmed ”särskilt 
allvarlig” inte på grund av deras potential att orsaka stort mänskligt lidande, 
utan deras potential eller målsättning att påverka samhällets funktioner.

i förhållande till rättegångsbalkens regler om hemlig avlyssning av elek-
tronisk kommunikation så skiljer sig rekvisiten i 2007 års preventivlag åt på 
ett antal punkter. Dessa åtskillnader går att hänföra till den framåtsyftande 
verksamhet lagen är tänkt att användas i. Lagen ställer således inte lika höga 
krav på att det brott som motiverar tvångsmedlet ska specificeras, det ska 
dock röra sig om anledningar att anta brottslig verksamhet som omfattas av 
Säkerhetspolisens verksamhet, dvs. de brott som nämnts ovan. även om lagen 
inte ställer krav på misstanke rörande viss person så finns ett krav på att en 
viss person ska utöva den brottsliga verksamheten, med andra ord kan inte 
tvångsmedlet riktas mot en viss organisation eller grupp som befaras komma 
att utöva den brottsliga verksamheten. Den person som tvångsmedlet riktas 
mot behöver däremot enligt Lindberg inte vara identifierad vid namn.1164

Beviskravet ”särskild anledning att anta” i förhållande till dessa särskilt all-
varliga brott innebär dock inte att det ska röra begången eller planerad brottslig 
verksamhet, i dessa fall ska rättegångsbalkens regelsystem eller lag (2008:854) 
om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott användas. Det rör istället 
enligt 1 § om ett antagande om framtida brottslig verk samhet.1165

Som nämnts ovan måste åtgärden också vara ”av synnerlig vikt för att 
förhindra den brottsliga verksamheten” (5 § p. 1), detta ska enligt förarbe-
tena tolkas på samma sätt som kravet i rättegångsbalken på synnerlig vikt 
för utredningen, dvs. ett krav på att åtgärden ska vara helt nödvändig för 
att förhindra den brottsliga verksamheten.1166 tvångsmedelskommittén har 

1163 De subjektiva rekvisiten i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott är enligt 2 § utö-
ver att gärningen dels allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation, att avsikten 
med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att 
avstå från att vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska 
eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.
1164 Lindberg, 2009, s. 699–700.
1165 Se vidare om begreppet avsnitt 7.1.1.1 nedan.
1166 Prop. 2005:/06:177, s. 87, se även Lindberg, 2009, s. 707.
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definierat synnerlig vikt på följande sätt, vilket får ses som ett uttryck för 
behovsprincipen:

”Synnerlig vikt för utredningen inrymmer ett kvalitetskrav beträffande de 
upplysningar som avlyssningen kan ge. Dessa får sålunda inte inskränka sig 
till obetydliga detaljer, som man kan både ha och mista. Uttrycket innefattar 
emellertid därutöver ett krav på att utredningsläget gör avlyssningen nöd-
vändig. vad som kan vinnas genom åtgärden får i princip inte vara åtkomligt 
med andra, mindre ingripande metoder. En slentrianmässig bedömning får 
inte förekomma i fråga om vare sig utredningsläget eller de andra förutsätt-
ningarna som gäller för tvångsmedlet. En granskning av utredningsmöjlighe-
terna i det enskilda fallet måste alltid verkställas. Granskningen måste mynna 
ut i bedömningen att utredningen i princip inte kan föras framåt med andra 
medel och att det finns skäl att räkna med att avlyssningen – ensam eller i 
förening med andra åtgärder – verkligen kan få effekt.”1167

tvångsmedlet ska enligt samma princip också upphöra när behovet av dess 
användning upphör.1168 Ett tvångsmedel får enligt behovsprincipen inte hel-
ler användas bara för att göra det enklare eller bekvämare för en myndighet 
att fullgöra sina uppgifter.1169

7.1.1.1 Begreppet brottslig verksamhet
Begreppet ”brottslig verksamhet” som ingår i rekvisiten används på olika håll 
i rättegångsbalken men har inte blivit föremål för någon särskilt tydlig defini-
tion, inte heller förs något närmare resonemang om dess innebörd i propo-
sitionen till 2007 års preventivlag. med hänsyn till att annan lagstiftning tar 
över vid konkreta brottsmisstankar så har det i sammanhanget ansetts inne-
bära en markering av att det ska röra sig om vissa icke närmare konkretiserade 
framtida brott.1170 En liknande betydelse har också begreppet i lagstiftningen 
rörande behandling av personuppgifter i brottsbekämpningen, 3 § i gamla 
polisdatalagen, där det användes för att markera skillnaden mellan brottsbe-
kämpning och underrättelseverksamhet, begreppet används också på samma 
sätt i 5 kap. 1 § nya polisdatalagen.

1167 Prop. 1988/89:124 s. 44
1168 Bylund, 2006, s. 48, Lindberg, 2012, s. 25.
1169 Lindberg, 2012, s. 25, SOU 1984:54 s. 77, jO 1997/98 s. 133. Notera dock prop. 2005/ 
06:178 s. 58 och prop. 1988/89:124 s. 45 där det framhålls att mindre ingripande metoder 
inte behöver användas om det exempelvis skulle innebära orimligt hög personalinsats.
1170 Lindberg, 2012, s. 733–735.
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i samband med att begreppet brottslig verksamhet infördes i lagstiftning 
rörande utvidgade förverkanderegler gick justitiedepartementet i en prome-
moria igenom begreppets användning och konstaterade bland annat rörande 
polisdatalagens användning av begreppet att:

”Det som kan sägas vara gemensamt för hur uttrycket brottslig verksamhet 
används i registerlagstiftningen är att man inte ställer krav på någon närmare 
konkretisering av brottsligheten. i fråga om underrättelseverksamhet bygger 
man på mer eller mindre välunderbyggda antaganden om att det i en viss 
situation eller en viss miljö har begåtts eller kommer att begås icke närmare 
preciserade brott. Det är också viktigt att komma ihåg att uttrycket har valts 
avsiktligt för att markera att det inte krävs samma konkretion för underrät-
telseverksamhet som för att inleda förundersökning. ändå är kravet för att 
inleda förundersökning mycket lågt. Det räcker med ett antagande att brott 
av visst angivet slag har begåtts, men några närmare detaljer om brottet be -
höver inte vara kända.”1171

även om begreppet brottslig verksamhet inte blev närmare definierat än så 
i propositionen till nya polisdatalagen går det att utläsa att begreppet syftar 
till att separera det arbete som syftar till att utreda och beivra brott från den 
verksamhet som syftar till att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig 
verksamhet, där den senare verksamheten utförs med anledning av misstankar 
om pågående brottslig verksamhet som inte kan konkretiseras eller allmänna 
misstankar om framtida brott.1172 Enligt Lindberg har begreppet främst defi-
nierats som en avsaknad av misstanke rörande ett konkret brott.1173 Denna 
negativa bestämning av begreppet löper enligt Lindberg risken att medföra 
att varje åtgärd som innebär att bevis uppstår för en mer konkret brottslighet 
kommer betraktas som kontraproduktiva då dessa potentiellt leder till att den 
särskilda tvångsmedelsanvändningen måste upphöra.1174

inte heller hur verksamhet i begreppet brottslig verksamhet ska tolkas har 
utvecklats i någon större omfattning men bör enligt justitiedepartemen-
tets promemoria förstås som ”brottslighet vid ett enda tillfälle, flera brott 
under en någorlunda sammanhängande tidsperiod, men även enstaka brott 
inom ramen för en verksamhet som bedrivs i mer eller mindre organiserade 

1171 Ds 2006:17, s. 96.
1172 Prop 2009/10:85, s. 108.
1173 Lindberg, 2012, s. 735.
1174 Lindberg, 2012, s. 733.
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former”.1175 att brottslighet ska vara led i en verksamhet innebär dock inte 
att denna verksamhet inte kan drivas av en enskild gärningsman, inte heller 
hindrar det att en gärningsman deltar endast under en begränsad period.1176 
även om det alltså finns viss ledning så kvarstår en hel del osäkerhet om hur 
begreppet brottslig verksamhet ska tolkas. att lagstiftaren inte i någon större 
utsträckning brytt sig om att definiera ett för lagstiftningen centralt begrepp 
har med rätta kritiserats av Lindberg som menar att det är en betydande 
svaghet ur rättssäkerhetssynpunkt.1177 Det får också anses vara problematiskt 
utifrån allmänna legalitetshänsyn.

7.1.1.2 rekvisitet särskild anledning att anta
regeringen hade i propositionen till 2007 års preventivlag föreslagit att gra-
den av misstanke för att inhämtning skulle tillåtas skulle vara att det fanns 
anledning att anta att en person kommer att utöva allvarlig viss brottslig verk-
samhet. Detta kom dock i riksdagsbehandlingen att ersättas med ett något 
strängare formulerat rekvisit; särskild anledning att anta.1178 regeringen 
anförde i fråga om den föreslagna formuleringen i propositionen att rekvi-
sitet anledning att anta innebar ett krav på att detta antagande inte byggde 
på spekulationer eller allmänna bedömningar utan att det skulle grundas på 
faktiska omständigheter inom ramen för ett enskilt fall eller händelseförlopp. 
Exempelvis uttalanden, hotelser eller andra faktiska handlanden som kan tala 
för att den befarade brottsliga verksamheten kan komma att utövas.1179 Det 
framfördes i propositionen att polisen sällan torde kunna ”lägga fram någon 
mer ingående utredning av de omständigheter som ligger till grund för påstå-
endet att en person kommer att utöva den brottsliga verksamheten i fråga. 
rätten får därför bedöma om de i ärendet åberopade omständigheterna kan 
anses tillräckliga för antagandet att viss brottslig verksamhet kan komma att 
utövas”.1180 Eftersom regeringens föreslagna rekvisit kom att skärpas till sär-
skild anledning att anta vid riksdagsbehandlingen berörde propositionen inte 
detta strängare begrepp. justitieutskottet ansåg att dock att de av regeringen 
beskrivna förutsättningarna beskrev kravet som borde gälla för att preventiva 
tvångsmedel skulle få tillgripas, men att denna bedömning inte återspeglades 

1175 DS 2006:17, s. 98.
1176 DS 2006:17, s. 99, se även Nja 1985 s. 444.
1177 Lindberg, 2012, s. 735.
1178 justitieutskottet betänkande 2007/08:juU3.
1179 Prop. 2005/06:177, s. 83.
1180 Prop. 2005/06:177, s. 83.
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i lagtexten, varför denna skulle justeras till särskild anledning att anta.1181 
Detta antyder att riksdagen i praktiken inte avsåg skärpa kraven som skulle 
gälla, utan endast låta ordalydelsen återspegla de krav som regeringen redan 
ställt upp.

Beviskraven för rekvisitet särskild anledning att anta har även berörts i 
Nja 2009 s. 917. Högsta domstolen anförde där att det i regel får förutsättas 
att fråga är om en någorlunda konkretiserad gärning. Samtidigt accepterade 
domstolen en förhållandevis låg grad av konkretion.

”Åklagaren har till grund för sin begäran lagt endast NN:s allmänna viljein-
riktning och förmåga till brottslighet av viss typ, samt allmänt angett några 
möjliga mål för den befarade brottsliga verksamheten. med hänsyn till det 
särskilda syftet med de möjliga brotten kan dock i fall som det förevarande 
inte begäras större konkretion avseende gärningen än vad åklagarens påståen-
den innehåller.”1182

Det framgår dock inte på grund av sekretessen vilka uppgifter som i fallet låg 
till grund för bestämningen av NN:s allmänna viljeinriktning eller förmåga 
till brottslighet. med hänsyn till att påståenden om vilja och förmåga får anses 
som ett tämligen lågt ställt krav får man förutsätta att vissa faktiska omstän-
digheter eller bevisning kan presenteras för att på något sätt fastställa denna 
påstådda vilja och förmåga.

även om misstanken eller graden av konkretion alltså inte behöver vara 
särskilt hög, ställs fortfarande krav på att anledningen att anta ska vara kopp-
lad till en viss person. i den departementspromemoria som låg till grund för 
lagen föreslogs en möjlighet till tvångsmedelsanvändning i linje med lag om 
särskild utlänningskontroll där tvångsmedel kan användas mot en enskild 
om det kan antas att någon person, organisation eller grupp som personen 
tillhör eller verkar för skulle komma att utöva brottslig verksamhet av visst 

1181 Se justitieutskottet betänkande 2007/08:juU3, vilande förslag om hemlig rumsavlyss-
ning m.m.

”Utskottet vill för egen del understryka vikten av att misstanken inte får bygga enbart 
på spekulationer eller allmänna bedömningar, utan den ska vara grundad på faktiska 
omständigheter inom ramen för ett enskilt fall eller händelseförlopp, dvs. sådana omstän-
digheter som beskrivs i den ovan redovisade författningskommentaren. Enligt utskot-
tets mening avspeglas emellertid inte denna precisering i den föreslagna bestämmelsens 
lydelse . Lagförslaget i sig i den här delen riskerar enligt utskottets mening att ge utrymme 
för en alltför extensiv tillämpning. Utskottet föreslår därför att 1 § första stycket lagför-
slaget utformas så att tillstånd får meddelas ”om det med hänsyn till omständigheterna 
finns särskild anledning att anta – – –”.

1182 Nja 2009 s. 917.
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slag.1183 Detta riskerade dock enligt regeringen medföra att samtliga medlem-
mar i en organisation kunde bli utsatta för tvångsmedel endast på grund av 
sitt medlemskap, något som inte ansågs rimligt. medlemskap i en kriminell 
organisation kunde däremot beaktas vid bedömningen av misstanken mot 
den enskilda individen.1184 Enligt propositionen så kan det exempelvis vara 
fallet ”om det finns underrättelseinformation som pekar på att ett visst ter-
roristnätverk planerar ett terroristdåd och en person som är aktiv i nätverket 
reser till Sverige för att sammanstråla med en annan person som ingår i nät-
verket. i ett sådant fall torde beviskravet kunna anses vara uppfyllt beträffande 
båda personerna”.1185 Lindberg menar att lagstiftaren tyckts ha tänkt sig att 
misstanken i första hand ska riktas mot en bestämd person, men att nivån på 
misstanken kan vara betydligt lägre än annars, samt att misstanken även kan 
riktas mot en okänd person.1186

7.1.2 Tekniska avgränsningar
Lagen innehåller i 2 § vad gäller hemlig teleavlyssning och hemlig teleöver-
vakning en regel som motsvarar rB 27 kap. 20 § gällande vilka teleadresser 
som får övervakas. Den skiljer sig från rättegångsbalken endast i fråga om att 
det inte talas om någon misstänkt för ett brott. Liksom i rättegångsbalken är 
det två typer av teleadresser som kan komma i fråga för övervakning respek-
tive avlyssning.

 1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommu-
nikationsutrustning som under den tid tillståndet avser innehas eller har 
innehafts av den som avses i 1 § eller annars kan antas ha använts eller 
komma att användas av honom eller henne, eller
 2. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommuni-
kationsutrustning som det finns synnerlig anledning att anta att den som 
avses i 1 § under den tid tillståndet avser har kontaktat eller kommer att 
kontakta.

Kopplingen till en viss elektronisk kommunikationsutrustning infördes 
genom den förändring av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, 
respektive hemlig övervakning av elektronisk kommunikation som genom-
fördes 2012.1187

1183 Se ovan avsnitt 6.2.
1184 Prop. 2005/06:177 s. 57.
1185 Prop. 2005/06:177 s. 83.
1186 Lindberg, 2012, s. 736.
1187 SFS 2012:286, Prop. 2011/12:55.
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Den information som kan hämtas in genom lagen motsvarar den som 
omfattas av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (tidigare hemlig 
teleavlyssning) i 27 kap. 18 § rB, dvs. meddelandeinnehåll. Konkret inne-
bär det något förenklat att myndigheten, genom teknisk apparatur hos den 
operatör som hanterar den kommunikation som berörs av beslutet, i realtid 
tillhandahålls en kopia av den kommunikation som passerar genom opera-
törens kommunikationsnät.1188 Lagen innebär även hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation och inhämtning kan således även innefatta trafik-
uppgifter och lokaliseringsuppgifter, såväl historiska uppgifter som inhämt-
ning i realtid.1189

7.1.3 Rättssäkerhetsmekanismer och risken för missbruk
införandet av preventiva tvångsmedel hade varit föremål för ett långt lagstift-
ningsarbete. Frågan om användning av preventiva tvångsmedel hade berörts 
av flera utredningar,1190 men det första konkreta förslaget om att införa sådana 
tvångsmedel lämnades i en departementspromemoria 2005.1191 Denna pro-
memoria kompletterades sedan med ett förslag om hur överskottsinformation 
skulle hanteras. När förslaget sedan lämnades till lagrådet ansåg det att det 
behövde utredas närmare huruvida preventiva tvångsmedel var förenliga med 
Europakonventionen.1192 Ett arbete påbörjades då för att införa ytterligare 
rättssäkerhetsgarantier,1193 detta arbete blev dock inte slutfört innan regeringen 
lämnade förslaget om preventiva tvångsmedel till riksdagen.1194 vid riksdags-
behandlingen blev beslutet vilande i tolv månader genom ett riksdagsbeslut 
som fattades enligt 2 kap. 11 § st. 3 rF som möjliggör vilandeförklarande av 
lagstiftning som inskränker medborgerliga fri- och rättigheter.1195 När denna 
period var över hade propositionen om ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid 
användande av hemliga tvångsmedel lämnats till riksdagen, som bland annat 
innefattade inrättandet av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som ut -
övar tillsyn över bruket av hemliga tvångsmedel.1196 Dessa rättssäkerhetsför-
stärkningar lades till i lagförslaget om preventiva tvångsmedel. Utöver detta 

1188 Se avsnitt 5.2.1 ovan.
1189 Se avsnitt 5.2.2 och 5.2.3 ovan.
1190 Se SOU 1990:51, SOU 1998:46, SOU 2002:87, SOU 2003:32, deras närmare diskus-
sioner berörs i kapitel 7 nedan.
1191 DS 2005:21.
1192 Lagrådet, 2006.
1193 Ds 2005:53.
1194 Prop. 2005/06:177.
1195 riksdagens protokoll 2005/06:132.
1196 Prop. 2006/07:133.
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lade som redan nämnts riksdagen vid utskottsbehandlingen till en skärpt 
ordalydelse för tillstånd enligt lagen, det skulle nu krävas ”särskild anledning 
att anta” att en person skulle begå allvarlig brottslighet, där det tidigare bara 
krävdes ”anledning att anta”.1197 Lagen antogs därefter av riksdagen, som dock 
gav den en begränsad giltighetstid till utgången av 2010. Lagen kom sedermera 
att förlängas till utgången av 2013 i inväntan på den utredning som skulle 
utvärdera lagen.1198 Denna utvärdering presenterades 2012 och kom att föreslå 
vissa förändringar i lagen samt att dess tidsbegränsning skulle tas bort.1199

användningen av preventiva tvångsmedel skulle enligt regeringen vara före-
mål för tillstånd utfärdade av domstol. Det fanns, menade regeringen, ett väl 
etablerat system hos domstolarna för att handlägga ärenden om tvångsmedel. 
Såväl rättegångsbalkens tvångsmedelsbestämmelser som 1952 års lag och lagen 
om särskild utlänningskontroll var föremål för domstolsprövning. Det fanns 
skäl som talade för att förlägga tillståndsgivningen hos en särskild nämnd, 
exempelvis att domstolsförfarande kan vara svårt att förena med sekretesskrav 
från utländska säkerhetstjänster för utbyte av underrättelseinformation. Också 
den specialistkunskap som utvecklas i en särskild nämnd kunde enligt rege-
ringen vara en fördel.1200 i slutändan konstaterades dock att nämndsystemet 
var sårbart då det kunde vara svårt att samla en nämnd med kort varsel, varför 
övervägande skäl talade mot ett införande av en nämnd. Prövningen skulle 
därför ske i allmän domstol i den ort där den polismyndighet som handlägger 
ärendet fanns.1201 Sedan 2004 fanns också ett system med offentliga ombud 
som skulle bevaka enskildas integritetsintressen vid användning av hemlig 
teleavlyssning och hemlig kameraövervakning enligt rB. Dessa ombud skulle 
nu även ingå som en del av förfarandet enligt den nya lagen.1202

intressant att notera är att regeringen med hänvisning till en proposi-
tion om överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel,1203 
menade att ”risken för att hemliga tvångsmedel används på ett inte avsett 
sätt i brottsförebyggande syfte får anses liten”, och att det saknades indikatio-
ner på ett ”uppgifter om andra begångna brott aktivt eftersöks på ett sådant 
sätt att polis eller åklagare försöker vilseleda domstolen genom att felaktigt 
påstå att en utredning avser ett helt annat och grövre brott än det man avser 

1197 justitieutskottets betänkande 2007/08:juU3.
1198 SFS 2012:64, Prop. 2011/12:22.
1199 Se vidare avsnitt 8.2.6.1 nedan.
1200 Prop. 2005/06:177, s. 64.
1201 Prop. 2006/06:177 s. 65.
1202 Prop. 2005/06:177, s. 66.
1203 Prop. 2004/05:143.
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utreda”.1204 Samtidigt har utredningar av de respektive underrättelsetjänsterna 
såväl i Sverige som i Norge visat på missbruk som pågått under lång tid.1205 
Något som också berörts i departementspromemorian, där ansvaret för att 
sådant missbruk ändå kunnat äga rum ansågs ligga på domstolen som” enligt 
regeringens uppfattning brustit i prövningsförfarandet vid domstolen.”1206

Sammantaget kan konstateras att de olika mekanismerna som ska tillför-
säkra rättssäkerhet och avstyra missbruk har tillkommit i ett antal olika faser 
och utan en samlad bedömning. Senare utvärderingar av lagstiftningen kom 
dock att bedöma den samlade bilden av dessa mekanismer, vilket berörs i 
avsnitt 8.2.6 nedan.

7.2 2012 års inhämtningslag
Nästa lagstiftningsinitiativ på det preventiva området kom 2012 genom lagen 
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i 
de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (hädanefter 
2012 års inhämtningslag). Lagen var ett resultat av att det regelverk i LEK 
som beskrivits ovan såvitt avsåg polisens tillgång till uppgifter under för-
undersökningar skulle flytta in under rättegångsbalkens paraply. i samband 
med detta ansåg regeringen att behovet av tillgång till elektroniska uppgifter 
i underrättelseverksamhet skulle regleras i särskild ordning.

Lagen ger Säkerhetspolisen tillgång till i huvudsak samma uppgifter som 
genom övervakning av elektronisk kommunikation genom 2007 års preven-
tivlag, med den skillnad att uppgifter om elektroniska meddelanden endast 
får avse historiska uppgifter och inte inhämtning i realtid. Såvitt avser lokali-
seringsuppgifter, dvs. uppgifter om var en viss teknisk utrustning befunnit sig 
eller befinner sig, samt vilka tekniska utrustningar som funnits i ett visst om -
råde, är de uppgifter som tillgodogörs underrättelsemyndigheten likvärdiga. 

Förutsättningarna för inhämtning skiljer sig däremot åt på vissa avgörande 
sätt. För det första finns inget krav på extern tillståndsgivning för inhämtning 
enligt 2012 års inhämtningslag, istället är det myndigheten själv som avgör 
om förutsättningarna för inhämtning är uppfyllda. För det andra saknas den 
typ av rekvisit som kräver att det finns en viss grad av misstanke mot en viss 

1204 Prop. 2005/06:177, s. 45.
1205 Se ovan avsnitt 6.5.1. Se även Lundkommisjonen, 1995/96. Liknande missbruk av över-
vakningsåtgärder har också på senare år observerats i Norge där personer anknutna till mus-
limska miljöer i strid mot lagen blev föremål för övervakning, se EOS-utvalget, 2013.
1206 Ds 2005:21, s. 177.
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person, istället tar rekvisiten för inhämtning sin utgångspunkt i nyttan som 
den inhämtande åtgärden kan tänkas ha i den preventiva verksamheten.1207

Genom formerna för beslutsgivning och rekvisiten för inhämtning skiljer 
sig metoden väsentligen åt från de förutsättningar som gäller enligt såväl rätte-
gångsbalkens regler som 2007 års preventivlag.

7.2.1 Rekvisit för inhämtning
till skillnad från vad som gäller enligt 2007 års preventivlag, där rekvisi-
ten för inhämtning är kopplade till vissa uppräknade brott, är inhämtning 
enligt 2012 års inhämtningslag kopplat till ett visst straffvärde. inhämtning 
får enligt 2 § 2012 års inhämtningslag ske om omständigheterna är sådana att

 1. åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka 
brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket inte är föreskrivet lind-
rigare straff än fängelse i två år, och
 2. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden 
innebär för den som åtgärden riktar sig mot eller för något annat motstå-
ende intresse.

Fram till 1 januari 2014 gäller att inhämtning även kan ske vid vissa särskilt 
uppräknade brott som trots att de har ett straffminimum som inte uppgår 
till två års fängelse, ändå ansetts vara särskilt allvarliga för rikets säkerhet,1208 
förutsatt att villkoren i 2 § 2 p. är uppfyllda. Dessa brott räknas upp i 3 § 
2012 års inhämtningslag och innefattar

1. sabotage enligt 13 kap. 4 § BrB,
 kapning, sjö- eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 5 
a § 1 eller 2 st. eller 5 b § 1 st. BrB, om brottet innefattar sabotage enligt 
4 § samma kapitel,
3. brott mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 5 § BrB,
 4. spioneri, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller olovlig 
underrättelseverksamhet, grovt brott, enligt 19 kap. 5 eller 8 § eller 10 § 
3 st. BrB, eller
 5. grovt brott enligt 3 § 2 st. lagen (2002:444) om straff för finansiering 
av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall eller grovt brott enligt 6 § lagen 
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning 
avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

1207 Detta är i lagstiftningen formulerat som att åtgärden ska vara ”av särskild vikt för att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet”. Se vidare avsnitt 7.2.1 nedan.
1208 Prop. 2011/12:55, s. 86–87.
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Dessa brott motsvarar sådana brott som återfinns både i 2008 års utrednings-
lag och i 2007 års preventivlag. Därmed har vissa brott som endast omfattas 
av 2008 års utredningslag fallit bort, så som olovlig kårverksamhet. möjlig-
heten till inhämtning vid dessa särskilda brott tidsbegränsades i lagen, vilket 
motiverades med avsikten att behovet av inhämtning rörande dessa brott 
skulle övervägas i särskild ordning efter att Utredningen om vissa hemliga 
tvångsmedel presenterat sitt betänkande.1209 avsikten var därmed inte nöd-
vändigtvis att möjligheten att hämta in uppgifter avseende dessa brott skulle 
upphöra, utan snarare att senare överväga vilka brott som ska ingå i denna 
möjlighet.

Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel förordade i sitt betänkande att 
den särskilda regeln i 3 § skulle behållas men även utökas. De nya brott som 
utredningen föreslog skulle innefattas var de brott med ett straffminimum 
på minst 2 års fängelse som föll under 2007 års preventivlag men som inte 
omfattades i 2012 års inhämtningslag, vilket skulle innebära att obehörig 
befattning med hemlig uppgift, olovlig underrättelseverksamhet, s.k. terro-
rismfinansiering och brott lagen (2010:299) om straff för offentlig uppma-
ning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt 
allvarlig brottslighet tillkommer, även när dessa inte är grova brott. Utöver 
dessa tillkommer även s.k. statsstyrt företagsspioneri.1210

2012 års inhämtningslag skiljer sig dock på vissa avgörande sätt från pre-
ventiv övervakning av elektronisk kommunikation enligt 2007 års preven-
tivlag. Där den senare kräver att det finns särskild anledning att anta att en 
specifik person kan komma att göra sig skyldig till de uppräknade brotten 
så saknas detta krav i 2012 års inhämtningslag. Enligt 2 § 2012 års inhämt-
ningslag får uppgifter hämtas in om ”omständigheterna är sådana att åtgär-
den är av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig 
verksamhet för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år”. 
Uttrycket ”förebygga, förhindra eller upptäcka” är hämtat från 7 § polisdata-
lagen och används där för att avgränsa underrättelseverksamhet från övrigt 
brottsbekämpande arbete.1211

Ett ytterligare krav enligt 2 § 2 p. 2012 års inhämtningslag är att en pro-
portionalitetsbedömning ägt rum där ”skälen för åtgärden uppväger det 
intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktar 
sig mot eller för något annat motstående intresse”.

1209 Prop. 2011/12:55, s. 87.
1210 SOU 2012:44, s. 812.
1211 Prop. 2011/12:55, s. 85.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   326 2013-10-16   16.34



327

7 Det preventiva regelverket

vissa ytterligare skillnader finns gentemot övriga regelverk som berör 
inhämtning av liknande uppgifter. Där det i rättegångsbalken krävs att en 
specifik person är misstänkt för ett brott, krävs enligt 2007 års preventiva 
tvångsmedelslag att det finns särskild anledning att anta att en specifik person 
kan komma att begå brott. Enligt 2012 års inhämtningslag behövs dock var-
ken misstanke om brott eller en koppling till en specifik person. Ett krav på 
koppling till person skulle enligt regeringen gjort inhämtningen smalare och 
därmed kunna minska integritetsinttrånget, men samtidigt inneburit en avse-
värd minskning av möjligheterna att nå framgång i underrättelsearbetet.1212

i Polismetodutredningens betänkande föreslogs att uppgifterna skulle ha en 
betydelse utifrån ett specifikt underrättelseprojekt, undersökning eller dylik 
avgränsad operation. Utredningen framförde att ”[b]egreppet undersökning 
innefattar olika former av ”ärenden” i underrättelseverksamheten, t.ex. sär-
skild undersökning i kriminalunderrättelseverksamheten, underrättelsepro-
jekt, operationsplan, aktionsgrupp eller insats.”1213 i utredningen framhölls 
att detta skulle tydliggöra att det inte rörde sig om ”fri inhämtning” utan att 
det fanns en ram utifrån vilken rekvisiten för inhämtning ska bedömas.1214 
Denna koppling bedömde dock regeringen inte vara nödvändig. Det kunde 
enligt regeringen ifrågasättas om en sådan koppling till en viss undersökning 
i praktiken skulle innebära någon precisering av ramarna för när inhämtning 
får ske. istället skulle avgränsningen ske genom den koppling som i 1 § 2012 
års inhämtningslag görs till viss adress eller nummer, viss teknisk utrustning 
eller visst geografiskt område, samt rekvisiten i 2 § 2012 års inhämtnings-
lag.1215

rörande kravet i 2 § 2012 års inhämtningslag på särskild vikt för att före-
bygga, förhindra eller upptäcka brott så innebar detta en viss skärpning av 
det krav som Polis metodutredningen föreslagit av att uppgifterna skulle ”för-
väntas bidra till att …”. regeringen gav i propositionen viss ledning till vad 
särskild vikt skulle innebära.

”En förutsättning för att inhämtning ska få ske bör istället vara att det på 
goda grunder kan bedömas att åtgärden skulle ha stor betydelse för att uppnå 
det syfte i vilket åtgärden genomförs. För att en sådan bedömning ska kunna 
göras krävs rimligen att andra uppgifter, t.ex. källinformation, ger vid handen 

1212 Prop. 2011/12:55, s. 85.
1213 SOU 2009:1, s.126.
1214 SOU 2009:1, s. 126.
1215 Prop. 2011/12:55, s. 84–85. En koppling till en viss undersökning skulle också enligt 
regeringen kunna leda tankarna till en förundersökning eller förutredning.
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att viss brottslighet kan förebyggas, förhindras eller upptäckas genom åtgär-
den. i detta ligger också ett krav på uppgifternas förväntade betydelse för att 
uppnå det syfte i vilket de inhämtats.”1216

Denna särskilda vikt innefattar alltså inte heller någon direkt koppling till 
en person. Källinformation, sannolikt även i form av information som kom-
mit till underrättelsemyndighetens kännedom genom underrättelseutbyte, 
ska alltså ge goda grunder för att vissa åtgärder kan få stor betydelse för att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brott. Dessa uppgifter kan således röra 
flera individer, identifierade eller ej, vissa geografiska platser, lokaler eller viss 
teknisk utrustning. tänkbart är därför att ett inhämtningsbeslut kan rikta sig 
mot exempelvis nummer kopplade till en viss förenings eller företags lokal, 
en viss lägenhet eller bostad, en viss internetadress eller en viss mobiltelefon. 
Förutom att informationen som ligger till grund för beslut om inhämtning 
måste vara tillräckligt tydlig för att ge goda grunder för att inhämtning av 
uppgifterna ska få stor betydelse för att förhindra, förebygga eller upptäcka 
brott, måste den rimligtvis också, utifrån det straffvärde som kan motivera 
åtgärderna, vara tillräckligt tydlig i förhållande till vilken typ av brottslig verk-
samhet som kan tänkas äga rum. Det går att diskutera om sådan information 
samtidigt kan ge så goda grunder för att vissa personer, lokaler eller teknisk 
utrustning kan vara kopplade till vissa mycket allvarliga brott med ett specifikt 
straffvärde, utan att samtidigt bli så konkret att det finns anledning att inleda 
förundersökning, åtminstone i förhållande till de brott som är kriminaliserade 
redan på planerings- och förberedelsestadiet.

Genom 2 § 1 st. 2 p. 2012 års inhämtningslag ska en proportionalitets-
bedömning ske där behovet av uppgifterna ska uppväga det intrång eller men 
i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktar sig mot eller för 
något annat motstående intresse. Denna proportionalitetsbedömning gäller 
även för samtliga tvångsmedel i rättegångsbalken. Kravet på proportionalitet 
för åtgärderna är en skillnad jämfört med de regler i LEK som lagstiftningen 
är tänkt att ersätta, där behovet av uppgifterna inte behövde vägas mot mot-
stående intressen.1217 inhämtning av övervakningsuppgifter enligt 2012 års 
inhämtningslag har dock inte några särskilda skyddsregler rörande exempelvis 
advokat-klientrelationer, tidningsredaktioner eller liknande, som i vissa fall 
har särskilt skydd i förhållande till hemlig avlyssning.1218 Proportionalitets-

1216 Prop. 2011/12:55, s. 85.
1217 Kravet enligt LEK var endast att annan uppgift om telemeddelande fick lämnas ut vid 
misstanke om brott med ett visst straffvärde. Se avsnitt 6.3 ovan.
1218 Se exempelvis 11 § 2007 års preventivlag där det stadgas att: ”Hemlig avlyssning av 
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bedömningen inkluderar dock hänsyn till andra intressen än endast men för 
den enskilde. Därmed bör en proportiona litetsbedömning kunna innebära att 
hänsyn ska tas till exempelvis intresset för källskydd vid inhämtning som berör 
tidningsredaktioner, förutsatt att ett sådant intresse av underrättelsemyndighe-
ten betraktas som beaktansvärt.

7.2.2 Beslutsfattande
i samma reformarbete som låg till grund för 2012 års inhämtningslag kon-
staterades att inhämtning av elektroniska uppgifter inom ramen för en för-
undersökning skulle bli föremål för prövning av domstol. Det var, menade 
regeringen, lämpligt och i linje med det tvåpartsförfarande och de möjlig-
heter till rättslig prövning som gäller där.1219 Samma förfarande ansågs dock 
inte lämpligt för underrättelse inhämtningen. tre argument framfördes mot 
att domstol skulle förhandspröva sådana inhämtningsåtgärder. Dels var inte 
integritetsaspekterna på samma sätt som i en förundersökning inriktad på 
ett tvåpartsförfarande utan hade mer av ett medborgarperspektiv. Dels var 
det enligt regeringen principiellt tveksamt att lägga uppgiften att fatta beslut 
i den operativt inriktade underrättelseverksamheten på allmänna domstolar 
och därigenom öppna för ett ifrågasättande av domstolens roll som oberoende 
prövningsinstans. till sist menade regeringen att behovet av snabba beslut 
utanför kontorstid var svårt att hantera i allmän domstol, då inrättande av 
beredskap dygnet runt för denna verksamhet inte ansågs ändamålsenligt.1220 
inte heller att placera prövningen på åklagare ansågs lämpligt då dessa normalt 
inträder först vid förundersöknings inledande.1221 även ett nämndförfarande 
avslogs av rege ringen då det kunde finnas svårigheter att snabbt samla en 
nämnd för föredragning och beslut.1222 regeringen valde istället en lösning 
där myndigheterna själva, så som skett under LEK, fick möjlighet att fatta 
beslut om inhämtning. Ett villkor infördes dock, genom att beslut skulle ske 
av myndighetschefen, eller genom delegation till person med den särskilda 
kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs och som inte själv deltar 
i den verksamhet som beslutet rör.1223 Detta innebar ett avsteg från Polis-

elektronisk kommunikation får inte ske av telefonsamtal eller andra meddelanden där den 
som yttrar sig inte skulle ha kunnat höras som vittne, enligt 36 kap. 5 § andra–sjätte styckena 
rättegångsbalken, om det som har sagts eller på annat sätt framkommit.”
1219 Prop. 2011/12:55, s. 88.
1220 Prop. 2011/12:55, s. 88–89.
1221 Prop. 2011/12:55, s. 89.
1222 Ibid. Se även Prop. 2005/06:177, s. 64 f, där regeringen hämtade sitt resonemang.
1223 Prop. 2011/12:55, s. 90.
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metodutredningens förslag som skulle inneburit att beslut skulle delegeras till 
en person på ledningsnivå, något som regeringen inte ansåg vara anpassat till 
polisens organisation.1224

En andra begränsning infördes i fråga om möjligheten att använda inhäm-
tad information i förundersökning. För att detta ska få ske krävs att ett beslut 
om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation fattas, vilket medger 
ett inslag av domstolsprövning vid överföring av uppgifter från underrättel-
severksamhet till brottsutredande verksamhet.1225

7.2.3 Information föremål för inhämtning
inhämtning får enligt 2 § i lagen avse:

1)  uppgifter om telemeddelanden som har befordrats till eller från en viss 
teleadress,

2)  uppgifter om vilka mobila elektroniska kommunikationsutrustningar 
som har funnits inom ett visst avgränsat geografiskt område, eller,

3)  uppgifter om i vilket avgränsat geografiskt område en viss mobil elek-
tronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits.

Det rör sig således om sådana trafikuppgifter och sådan lokaliseringsdata som 
berörts i avsnitt 5.2.2, respektive 5.2.3 ovan. i utredningen berördes inte 
i detalj huruvida denna skrivning var tänkt att motsvara den som tidigare 
fanns i LEK, som lagen syftade till att ersätta, eller om en tolkning av para-
grafen ska ske endast på basis av den nya formuleringen. Utredningen tycks 
dock ha dragit paralleller till såväl innebörden av hemlig teleövervakning som 
LEK, vilket skulle kunna innebära att bortsett från den vidgning som skett i 
fråga om lokaliseringsuppgifterna, så är betydelsen motsvarande den kategori 
”annan uppgift om telemeddelande” som tidigare fanns i LEK. i propositio-
nen kopplas däremot avgränsningen av den inhämtade informationen enligt 
2 § 1 p. 2012 års inhämtningslag tydligare till vad som efter förändringarna 
i rB gäller för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innan det 
finns en skäligen misstänkt. Denna information beskrevs dock i sin tur vara 
identisk med den information som tidigare inhämtades enligt LEK – nämli-
gen ”annan uppgift angående ett elektroniskt meddelande”. informationen 
som kunde hämtas in enligt LEK var också enligt regeringen samma slags 
uppgifter som tidigare kunde hämtas in genom hemlig teleövervakning.1226 

1224 Ibid.
1225 Se vidare avsnitt 7.2.5.
1226 Prop. 2011/12:55, s. 66.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   330 2013-10-16   16.34



331

7 Det preventiva regelverket

Därigenom blir också tolkningen av dessa bestämmelser i LEK tillämplig på 
avgränsningen av innehållet.1227

Utöver dessa uppgifter rörande telemeddelanden i 2 § 1 p. 2012 års inhämt-
ningslag innefattas även uppgifter om vilken elektronisk kommunikations-
utrustning som befunnit sig i ett visst område (2 § 2 p. 2012 års inhämtnings-
lag), eller var en viss utrustning befinner sig eller har befunnit sig (2 § 3 p. 
2012 års inhämtningslag). De lokaliseringsuppgifter som omfattas av 2 p. är 
sådana som tidigare inhämtats genom LEK, det innebär konkret en så kallad 
basstationstömning; dvs. att uppgifter från basstationer för mobil telefoni i ett 
visst område hämtas in som visar vilka mobila enheter som anslutit till dem. 
Detta har tidigare ansetts innefattas i ”annan uppgift om telemeddelande” 
enligt LEK.1228 Den nya lagens 2 § 3 p. är däremot en förändring gentemot 
LEK. Enligt LEK fanns möjligheter att hämta in uppgifter om var en teknisk 
enhet befunnit sig när den aktivt använts för kommunikation. Bestämmelsen 
i 3 p. innebär dock en möjlighet att hämta in lokaliseringsuppgifter även när 
en mobil enhet endast varit påslagen och inte använts för kommunikation.

Det bör påpekas att inhämtning enligt första och andra punkten i 2 § 
2012 års inhämtningslag endast får avse historiska uppgifter och således inte 
inhämtning i realtid. Däremot får inhämtning enligt tredje punkten 2 § avse 
även realtidsuppgifter rörande i vilket avgränsat geografiskt område en viss 
mobil elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits. Denna 
skillnad går förvisso att utläsa av ordalydelsen, och framgår även av förarbe-
tena, men har ändå lett till tillämpning i strid mot bestämmelserna.

En granskning som utfördes av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
visar att polismyndigheten i Hallands län i sin kriminalunderrättelseverksam-
het med hänvisning till 1 § 1 p. 2012 års inhämtningslag tagit del av real-
tidsuppgifter om telemeddelanden. Polismyndigheten framförde i samband 
med granskningen att ”[g]runden för besluten var att myndigheten ansåg att 
inhämtning i realtid var möjlig enligt båda dessa punkter [1 och 2 p. 2012 
års inhämtningslag]. inför besluten […] kontaktade myndigheten företrä-
dare för andra polismyndigheter och Säkerhetspolisen som gjorde samma 
tolkning”.1229 varken polismyndig heterna eller Säkerhetspolisen lyckades 
alltså utläsa av lagtext och författningskommentarer att sådan inhämtning 

1227 Prop. 2011/12:55, s. 83, samt s. 72. Därigenom blir även avvägningar och gränsdrag-
ningsfrågor som gjorts i regelverket i LEK relevanta även för bedömningen av inhämtning 
enligt 2012 års inhämtningslag. Se vidare avsnitt 8.3.4 nedan.
1228 Se vidare avsnitt 5.2.3 ovan.
1229 Se Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 2013.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   331 2013-10-16   16.34



332

7 Det preventiva regelverket

var otillåten. Detta framstår som något anmärkningsvärt då det uttryckligen 
framgår av lagtexten att inhämtning får avse uppgifter om meddelanden som 
”har överförts” och inte, som gäller vid hemlig övervakning av elektronisk 
kommunikation enligt 27 kap. 19 § rB; uppgifter om meddelanden som 
”överförs eller har överförts”. Om ordalydelsen undgått polismyndigheterna 
framgår detta faktum även av författningskommentaren där det hänvisas till 
vad som sedan 2012 gäller för inhämtning av historiska uppgifter i förunder-
sökning innan det finns en skälig misstänkt – där lagtexten i 27 kap. 20 § 2 st. 
rB än tydligare uttrycker att ”övervakning som innebär att uppgifter hämtas 
in om meddelanden får dock endast avse förfluten tid”.

Då lagstiftaren ansett att underrättelsemyndigheterna själva är lämpliga 
att fatta beslut om sådana åtgärder visar granskningen att det uppenbarligen 
finns brister i myndigheternas interna rättsliga rutiner för tillståndsgivning. 
En alternativ tolkning är att lagstiftningen inte lyckats vara så tydlig och förut-
sebar att ens de specialiserade myndigheter som har att tillämpa lagstiftningen 
lyckas utläsa betydelsen av den. Granskningen illustrerar värdet av en från 
underrättelsemyndigheterna fristående rättslig tillståndsgivning av domstol, 
som får förutsättas ha den rättsliga kompetensen att utläsa rekvisit för tvångs-
medelsbestämmelser och som inte har ett intresse av att möjligheterna till 
inhämtning tolkas som så extensivt som möjligt. Frånvaron av en sådan extern 
förhandskontroll innebar att inhämtning av realtidsuppgifter skedde utan lag-
stöd under en tidsperiod av två månader.1230 Granskningen visar också tydligt 
på betydelsen av Säkerhets- och integritetsnämndens efterhandskontroll.

av principiell vikt är också att granskningen uppdagade att Buster, det 
tekniska system hos Säkerhetspolisen som används för inhämtning av real-
tidsuppgifter om lokalisering av viss teknisk utrustning, vid tiden för gransk-
ningen inte varit utformat för att lämna sådana uppgifter utan att samtidigt 
lämna realtidsuppgifter om telemeddelanden. Systemet tycks därmed främst 
ha varit anpassat för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och 
det gick därför inte att hämta in lokaliseringsuppgifter i realtid enligt 2012 
års inhämtningslag utan att myndigheten samtidigt lagstridigt fick del av även 
realtidsuppgifter om telemeddelanden.1231

1230 Ibid.
1231 Ibid.
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7.2.4 Kopplingen till viss adress, utrustning eller område
Ett beslut om inhämtning av övervakningsuppgifter enligt 2012 års inhämt-
ningslag är knuten till en viss adress eller viss elektronisk kommunikationsut-
rustning, alternativt ett avgränsat geografiskt område. i 2007 års preventivlag 
finns samma koppling till adress, med tillägget att adressen ska vara kopplad 
till en viss person, ett krav som alltså saknas i 2012 års inhämtningslag. Kopp-
lingen till viss adress eller utrustning framstår som en viktig avgränsning av 
den potentiella vidden av inhämtningen. avsaknaden av sådana avgränsningar 
har sannolikt bidragit till en mycket extensiv inhämtning av trafikdata i bl.a. 
USa.1232 Samtidigt bör påpekas att den språkliga formuleringen, om än den 
får anses klar så till vida att den anger en avgränsad adress eller utrustning, uti-
från tidigare exempel inte tycks vara tillräckligt för att utesluta en viss tillämp-
ningsglidning i riktning mot en vidare inhämtning. Det tidigare regelverket 
i LEK angav nämligen att brottsbekämpande myndigheter från operatörerna 
kunde begära ut ”annan uppgift angående ett särskilt elektroniskt medde-
lande”. Detta antyder språkligt sett, på ett liknande sätt som formuleringen i 
2012 års inhämtningslag, en avgränsning till ett visst specifikt angivet med-
delande. Samtidigt konstaterade såväl BrU som Polismetodutredningen att 
”[u]ttrycket uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande ska inte 
förstås så att den brottsbekämpande myndigheten måste specificera enskil-
da meddelanden, t.ex. genom att ange en viss abonnent och tidpunkt för 
meddelandet”.1233 Genom denna tolkning medgavs s.k. bass tationstömning 
som i praktiken innebar inhämtning av uppgifter om tusentals individer som 
befunnit sig i närheten av en viss plats och den kommunikation som deras 
mobiltelefoner haft med närliggande mobila basstationer, något som rimmar 
illa med den språkliga betydelsen av ”ett särskilt elektroniskt meddelande”. 
regeringen anförde vidare i propositionen till 2012 års inhämtningslag att 
inhämtning måste få ske ”brett och förutsättningslöst”, vilket i viss mån väck-
er oro om en liknande bred tolkning av ”viss teleadress”. Samtidigt tycks vissa 
andra uttalanden i propositionen ändå antyda att lagstiftaren inte avsett att 
det ska röra sig om någon extensiv inhämtning utan snarare mer specifika 
adresser eller utrustningar.1234 Samtidigt tycks det inte finnas något formellt 
hinder för underrättelsemyndigheten att begära ut trafikuppgifter rörande 
exempelvis en större serie adresser eller en grupp tekniska utrustningar, såvida 

1232 Se som exempel United States Foreign intelligence Surveillance Court, Docket nr Br 
15–80.
1233 SOU 2005:38, s. 131–132, SOU 2009:1, s. 71.
1234 Prop. 2011/12:55, s. 84–85.
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underrättelsemyndigheten anser att sådan inhämtning uppfyller rekvisiten i 
2 § 2012 års inhämtningslag. Genom avsaknaden av extern tillståndsgivning 
blir tolkningen upp till Säkerhetspolisen att göra, såvida inte operatörerna väl-
jer att vägra lämna ut uppgifter i det fall inhämtningsbeslutet skulle vara allt 
för brett formulerat så att frågan hänskjuts till PtS och eventuellt i slutändan 
till domstol.1235

7.2.5 Rättssäkerhetsmekanismer
Lagen förutsätter som redan nämnts ingen extern prövning av inhämtnings-
åtgärderna. vissa andra rättssäkerhetsmekanismer finns istället som är tänkt 
att minska risken för missbruk. Genom 5 § 2012 års inhämtningslag ska 
myndigheten i ett beslut ange vilken brottslig verksamhet och vilken tid 
beslutet avser samt vilket telefonnummer eller annan adress, vilken elektro-
nisk kommunikationsutrustning eller vilket geografiskt område beslutet avser. 
tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt och får, när det gäller tid 
som infaller efter beslutet, inte överstiga en månad från dagen för beslutet. 
Dessutom anges att om det inte längre finns skäl för ett beslut om inhämt-
ning av uppgifter, ska beslutet omedelbart hävas. Detta underlag blir av bety-
delse genom att myndigheten enligt 6 § i lagen ska underrätta Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden om inhämtningsbeslutet, senast en månad efter 
det att ärendet om inhämtning avslutades. Säkerhets- och integritetsskydds-
nämndens efterhandskontroll utgör således den primära externa tillsynen av 
inhämtningen. Som framgår i avsnitt 7.2.3 ovan har nämnden också funnit 
vissa brister i lagens tillämpning. Genom att underrättelse till nämnden inte 
behöver lämnas förrän senast en månad efter inhämtningen avslutats hindrar 
dock inte denna kontroll att inhämtningen påbörjas och avslutas utan att 
nämnden hinner reagera på eventuella brister. Det får förutsättas att nämnden 
i sin löpande tillsyn har möjlighet att kontrollera att underrättelse lämnats i 
alla de fall där inhämtning skett, då frånvaro av underrättelse annars innebär 
en inte obetydlig möjlighet till missbruk av regelverket.

En andra rättssäkerhetsmekanism återfinns i lagens 8 § som anger förutsätt-
ningarna för att använda inhämtade uppgifter i en förundersökning. Enligt 7 § 
gäller för underrättelseverksamheten att om det vid inhämtning av uppgifter 
enligt lagen har kommit fram uppgifter om annan brottslig verksamhet än 
som omfattas av beslutet om inhämtning, får uppgifterna användas för att 

1235 Fallet rK 2010:1, som berörts ovan i avsnitt 5.2.4.1 är ett exempel på när operatörer valt 
att ta frågan om utlämnande till prövning genom 8 kap. 19 § LEK.
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förhindra  brott.1236 i fråga om förundersökning gäller dock enligt 8 § att upp-
gifter som har kommit fram vid inhämtning enligt lagen endast får användas 
i en förundersökning efter tillstånd till hemlig övervakning av elektronisk 
kommunikation. Utan ett sådant tillstånd får dock inhämtade uppgifter ligga 
till grund för beslut om att inleda en förundersökning. innebörden av detta 
är att Säkerhetspolisen har möjlighet att inleda förundersökning om uppgifter 
som hämtats in ger anledning att anta att ett brott har begåtts, en möjlighet 
som i praktiken är att betrakta som en skyldighet.1237 För att uppgifter från 
underrättelseinhämtningen enligt 2012 års inhämtningslag ska få användas i 
denna förundersökning krävs dock att myndigheten ansöker hos domstol om 
ett beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. Detta beslut 
ger då formellt rätt till inhämtning av samma historiska uppgifter som myn-
digheten redan har. Det blir dock en prövning som till stor del torde ske med 
facit redan i hand, då de misstankar om brott som myndigheten ska kunna 
förevisa domstolen för att få del av uppgifter om kommunikation, grundar sig 
på de uppgifter om kommunikation som beslutet är tänkt att röra. Samtidigt 
innebär det att domstolen i vart fall har möjlighet att kontrollera att uppgif-
terna som myndigheten hämtat in åtminstone når upp till skälig misstanke 
innan de förs över till en förundersökning. Det innebär också en begränsning 
i fråga om vilka brott där uppgifterna kan komma att användas, i den mening 
att de måste nå upp till straffvärdet där beslut om hemlig övervakning av 
elektronisk kommunikation kan fattas.1238 i princip tycks dock inget hindra 
förundersökningsledaren från att fatta andra beslut på basis av dennes känne-
dom om vad inhämtningen visat, även om uppgifterna inte får föras över till 
förundersökningen i formell mening (och därmed inte heller utgöra bevisning) 
utan ett beslut enligt 8 §.

7.3  Säkerhetspolisens inriktning av signalspaning  
i försvarsunderrättelseverksamhet

Den kanske mest omdiskuterade lagstiftning som införts på senare 
tid är den s.k. Fra-lagen, eller lagen (2008:717) om signalspaning i 
försvarsunderrättelse verksamhet, (hädanefter signalspaningslagen). Lagen 
infördes efter intensiv debatt och innebar att den signalspaning som Försva-

1236 Sådan användning av överskottsinformation tillåts utan inskränkningar, se prop. 2011/ 
12:55, s. 93.
1237 Se prop. 2011/12:55, s. 92–93.
1238 Se 27 kap. 19 § 3 st. rB.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   335 2013-10-16   16.34



336

7 Det preventiva regelverket

rets radioanstalt bedrivit i etern,1239 på uppdrag av framför allt försvarsmak-
ten, skulle få flytta in i de kommunikationsledningar som gick över Sveri-
ges gränser. i praktiken innebär detta att all kommunikation som passerar i 
kablar över Sveriges gräns av operatörerna ska överföras till vissa samverkans-
punkter där Försvarets radioanstalt (signalspaningsmyndigheten) får möjlig-
het att utifrån vissa inriktningsbeslut och godkända parametrar söka igenom 
kommunikationen efter underrättelser. Sökningen sker automatiserat och 
den kommunikation som därigenom avskiljs för vidare analys ligger sedan till 
grund för underrättelser som levereras till beställaren – den myndighet som 
fattat inriktningsbeslutet.

i den ursprungliga lagen hade de myndigheter som regeringen bestämde 
rätt att inrikta signalspaningen.1240 Efter vissa rättssäkerhetsförstärkningar 
förhandlats fram bakom kulisserna i riksdagen kom dock de inriktande 
myndigheterna att begränsas till regeringen, regeringskansliet, och försvars-
makten.1241 Därigenom omfattades inte Säkerhetspolisen. Efter en utred-
ning och vidare behandling på justitiedepartementet kom dock 2012 ett 
lagförslag som lade till Säkerhetspolisen (samt rikskriminalpolisen) på lis-
tan över de inriktande myndigheterna.1242 Detta lagförslag trädde i kraft 
1 januari 2013.1243

Signalspaning är på många sätt väsensskild från övriga preventiva inhämt-
ningsmöjligheter genom den logik utifrån vilken den sker. vid signalspaning 
söks en mycket stor mängd kommunikation igenom utifrån specifika sökbe-
grepp, istället för vad som gäller vid ”traditionella” tvångsmedel där en enstaka 
kommunikationsadress eller utrustning får all kommunikation avlyssnad och/
eller övervakad. Oaktat dessa skillnader så rör sig signalspaning i konkret 
mening om en särskild form av avlyssning och övervakning som sker genom 
andra tekniska metoder och utifrån en mer förutsättningslös strategisk inrikt-
ning. Den får exempelvis inte vara inriktad mot en viss fysisk person, även 
om sökbegrepp hänförliga till en viss fysisk person får användas om det är av 
synnerlig vikt för verksamheten.

1239 Denna signalspaning i etern baserades på en gammal princip, känd och hävdad av barn 
överallt, att ”luften är fri”. En princip som på senare år i ljuset av praxis från Europadomsto-
len, börjat krakelera. Se Cameron i SOU 2010:103, s. 449–450. Genom att signalspaningen 
flyttade in i tråd krävdes oavsett den tidigare nämnda principen, att metoden gavs lagstöd.
1240 Se prop. 2006/07:63.
1241 SFS 2009:967
1242 SOU 2009:66, Ds 2011:44, prop. 2011/12:179.
1243 SFS 2012:801
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En annan viktig skillnad gentemot övriga preventiva inhämtningsmöjlig-
heter är att signalspaningen sker i försvarsunderrättelseverksamhet och utifrån 
vissa strategiska ändamål i denna verksamhet. Detta för med sig vissa begräns-
ningar för Säkerhetspolisens avseende, men ett antal av de godkända ända-
målen för verksamheten är samtidigt sådana som även faller under Säkerhets-
polisens intresseområde. innebörden blir dock att Säkerhetspolisen i princip 
genom sin inriktning ger signalspaningsmyndigheten en önskelista över vilka 
fenomen som signalspaningen i försvarsunderrättelseverksamheten ska riktas 
mot. Därefter ansöker signalspaningsmyndigheten om tillstånd för att utföra 
denna signalspaning utifrån vissa specifika sökbegrepp som godkänns av en 
särskild domstol, Försvarsunderrättelsedomstolen. Efter beslut av domstolen 
ger en särskild kontrollmyndighet, Statens inspektion för försvarsunderrät-
telseverksamheten (SiUN), Försvarets radioanstalt tillgång till de signalbärare 
som behövs för att genomföra signalspaningen.

7.3.1 Signalspaningens tillåtna ändamål
Det centrala ändamålet och likaledes det första rekvisitet för signalspaning 
är att denna sker i försvarsunderrättelseverksamhet. Detta framgår 1 § sig-
nalspaningslagen som uttryckligen anger att ”[i] försvarsunderrättelseverk-
samhet enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet får den 
myndighet som regeringen bestämmer (signalspaningsmyndigheten) inhämta 
signaler i elektronisk form vid signalspaning.” Ett ytterligare krav är enligt 
samma paragraf att signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet endast 
får ske i de fall regeringen eller en myndighet som anges i 4 § – vilket sedan 
januari 2013 inkluderar Säkerhetspolisen – närmare har bestämt inriktningen 
av signalspaningen.

även om Säkerhetspolisen alltså får inrikta signalspaningen så gäller fortfa-
rande att denna signalspaning endast får ske i försvarsunderrättelseverksamhet. 
av 1 § lagen om försvarsunderrättelseverksamhet framgår att denna verksam-
het skall bedrivas ”till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik 
samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet.” Försvarsunderrättel-
severksamhet får enligt samma paragraf endast avse utländska förhållanden. 
Dessa krav gäller således även på den inriktning av verksamheten som görs av 
Säkerhetspolisen. Utländska förhållanden innebär dock inte nödvändigtvis en 
rent geografisk avgränsning.

”Exempel på när utländska förhållanden måste anses sträcka sig innanför lan-
dets gränser är när en organisation med verksamhet som utgör ett hot mot 
landet har sitt ursprung i ett annat land men verkar genom representanter i 
Sverige eller genom att på annat sätt utnyttja resurser i Sverige. Det hand-
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lar då om att följa upp utländska förhållandens koppling till Sverige för att 
kunna bedöma hotbilden mot landet. i sådana situationer är det viktigt att 
framhålla att mandatet för de myndigheter som bedriver försvarsunderrättel-
severksamhet är begränsat till just underrättelse-verksamhet; alla åtgärder som 
syftar till att hantera de hot av kriminell karaktär som kan identifieras inom 
landet är förbehållna de brottsbekämpande myndigheterna, vilket också är 
förhållningssättet i många andra jämförbara länder.”1244

Försvarsunderrättelseverksamheten och Säkerhetspolisens underrättelseverk-
samhet kan således båda intressera sig för utländska förhållanden när dessa får 
bäring för hotbilder som yttrar sig inom landet. Som berörts i avsnitt 3.2.3.2 
ovan har också den civila och den militära underrättelseverksamheten i ökad 
utsträckning kommit att ha gemensamma intresseområden.1245

även i det andra rekvisitet i signalspaningslagen finns en viss överlapp-
ning av försvarsunderrättelseverksamheten och Säkerhetspolisens intres-
seområden. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får enligt 1 § 
2 st. signalspaningslagen endast ske i syfte att kartlägga vissa uppräknade 
intresseområden;1246

1)  yttre militära hot mot landet,
2)  förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humani-

tära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intres-
sen vid genomförandet av sådana insatser,

3)  strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan 
grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga natio-
nella intressen,

4)  utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och 
produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter 
med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

5)  allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
6)  konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
7)  främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
8)  främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för 

svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

1244 Prop. 2006/07:63, s. 43
1245 Se dock avsnitt 7.3.1.1 nedan rörande vissa avgränsningsfrågor.
1246 Denna uppräkning fanns inte i den ursprungliga signalspaningslagen utan uppkom som 
ett resultat av den politiska kompromissen hösten 2008. Ursprungligen fick signalspaning ske 
i försvarsunderrättelseverksamhet efter beslut av regeringen eller myndighet som regeringen 
bestämt utan någon avgränsning till särskilda syften. Se SFS 2008:717.
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av dessa syften kan det vara värt att titta närmare på de som blir av särskilt 
intresse för Säkerhetspolisen.

rörande 1 § 2 st. 3 p. signalspaningslagen konstaterades i propositionen 
som följde av den politiska överenskommelsen att internationell terrorism och 
annan grov gränsöverskridande brottslighet var av sådan karaktär och omfatt-
ning att den kunde få säkerhetspolitiska konsekvenser och därmed inte bara 
var en angelägenhet för de myndigheter som hade ett operativt ansvar för att 
bekämpa verksamheten. information om den internationella terrorismen var 
enligt regeringen exempelvis nödvändig för att hos regeringskansliet bedöma 
säkerhetsläget för svenska ambassader. Den spaning som genom tredje punk-
ten skulle äga rum skulle dock enligt regeringen ha som syfte att få underlag 
på övergripande nivå, däremot inte sådan information som var av operativ 
brottsbekämpande karaktär.1247 Detta framgår också av 4 § 1 st. lagen om 
försvarsunderrättelseverksamhet, som behandlas i avsnitt 7.3.1.1 nedan.

Signalspaningslagens 1 § 2 st. 4 punkt kan vara relevant för Säkerhets-
polisens verksamhet då Säkerhetspolisens har som uppdrag att motverka 
spridning av massförstörelsevapen.1248 men även genom att brott mot lagen 
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden 
och av tekniskt bistånd under vissa omständigheter kan utgöra brott även 
enligt 3 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott. Exempelvis om det 
rör sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att 
framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen, vilka alla omfattas 
av skrivningen om massförstörelsevapen i signalspaningslagen.

allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer enligt 1 § 2 st. 5 p. 
kan också falla under Säkerhetspolisens intresseområde. Det kan enligt pro-
positionen exempelvis röra sig om hot mot it-system. Hot mot enskilda 
dator användare omfattas dock inte av bestämmelsen då hoten ska riktas mot 
samhällets infrastrukturer.1249 Sådana hot i konkretiserad form kan utgöra 
sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken, som ligger 
under Säkerhetspolisens intressesfär. Begränsningen till allvarliga hot innebar 
enligt regeringen att det skulle röra sig om sådana hot som kan medföra all-
varliga konsekvenser för samhället.1250

Signalspaning får enligt 1 § 2 st. 7 p. signalspaningslagen ske i syfte att 
kartlägga främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen. i 

1247 Prop. 2008/09:201, s. 29.
1248 Se Ds 2011:44, s. 35.
1249 Prop. 2008/09:201, s. 29.
1250 Ibid.
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propositionen framhölls dock att utrymmet för kartläggning av främman-
de underrättelseverksamhet är begränsat till de inriktande myndigheternas 
behov.1251 vid tidpunkten för förarbetsuttalandet fick Säkerhetspolisen inte 
inrikta signalspaning varför deras verksamhet inom Säkerhetspolisens kontra-
spionage sannolikt föll utanför bestämmelsens tillämpningsområde. istället 
avsågs sådan kartläggning som gällde underrättelseverksamhet riktad mot 
försvarsmakten och dess intressen eller mot kritisk infrastruktur.1252 Sedan 
Säkerhetspolisen fått möjlighet att inrikta signalspaningen torde utifrån för-
arbetsuttalandena även kontraspionage som faller under Säkerhetspolisens 
intresseområde beröras av denna punkt.

Det bör poängteras att den koppling som ovan gjorts mellan uppräkningen 
av de syften som kan motivera signalspaning, och sådan brottslighet som lig-
ger under Säkerhetspolisens ansvarsområde inte innebär att signalspaningen 
får användas för att utreda sådana brott.1253 Kopplingen syftar endast till 
att åskådliggöra att försvarsunderrättelseverksamheten som den får uttryck i 
signalspaningslagen och Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet i ett antal 
fall kan vara inriktade på liknande fenomen.

Utöver dessa ändamål får signalspaningsmyndigheten, dvs. Försvarets 
radioanstalt, hämta in vissa signaler för utvecklingsverksamheten, vilket 
berörs nedan i avsnitt 7.3.5.

värt att notera är att den första utredningen som behandlade polisens 
behov av signalspaning konstaterade att denna borde regleras skild från den 
som bedrivs inom försvarsunderrättelseverksamheten, då detta skulle tydlig-
göra gränserna mellan de olika verksamheterna.1254 i slutändan blev dock 
lösningen att Säkerhetspolisens inhämtning endast får ske för de ändamål 
som faller under försvarsunderrättelseverksamhet. Denna lösning innebär att 
signalspaningens ändamål som beskrivs i 1 § signalspaningslagen inte i alla 
avseenden är särskilt väl anpassad för att möta Säkerhetspolisens behov.

7.3.1.1  Förbudet mot åtgärder inom ramen för brottsbekämpande och 
brottsförebyggande verksamhet

En för Säkerhetspolisens avseende till synes problematisk bestämmelse åter-
finns i 4 § 1 st. lagen om försvarsunderrättelseverksamhet. Det framgår där 
att ”[i]nom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som 

1251 Ibid, s. 30.
1252 Ibid.
1253 Se avsnitt 7.3.1.1 nedan.
1254 SOU 2009:66, s. 111.
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syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom 
ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brotts-
förebyggande verksamhet”. Denna bestämmelse förefaller kunna stå i konflikt 
med möjligheterna för Försvarets radioanstalt att utföra åtgärder på uppdrag 
av Säkerhetspolisen om denna syftar till brottsförebyggande verksamhet efter-
som signalspaning endast får ske i försvarsunderrättelseverksamhet. Detta 
förhållande påpekades av lagrådet vid deras behandling av lagen som menade 
att en förutsättning för att polismyndighet skulle kunna ange inriktningen 
av signalspaning därigenom skulle vara att signalspaningen gällde verksam-
het som inte var brottsbekämpande eller brottsförebyggande.1255 regeringen 
ansåg dock till skillnad från lagrådet att någon sådan konflikt inte fanns. Det 
Säkerhetspolisen får göra är att inrikta försvarsunderrättelseverksamheten. 
Den signalspaning som Försvarets radioanstalt bedriver utifrån denna inrikt-
ning ansåg regeringen inte utgjorde sådana konkreta åtgärder som avsågs i 
4 § 1 st.1256

”De åtgärder som inte får vidtas i försvarsunderrättelseverksamheten är, enligt 
vad som anges i förarbetena till bestämmelsen, konkreta åtgärder i den brotts-
förebyggande och brottsbekämpande verksamheten med det direkta syftet att 
lösa uppgifter som föreskrivs för denna verksamhet. Det handlar om såda-
na åtgärder som, om de vidtogs av andra myndigheter, skulle kunna störa 
u  tövandet av den brottsbekämpande eller brottsförebyggande verksamheten. 
Begränsningen träffar endast sådana åtgärder för inhämtning av information 
som tar sig mer konkreta uttryck än t.ex. inhämtning av signaler i elektronisk 
form vid signalspaning.”1257

De myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet får förvisso 
enligt regeringen inte göra några vidare åtgärder som ankommer på Säkerhets-
polisen, men får enligt 4 § 2 st. lämna stöd till andra myndigheters brottsbe-
kämpande och brottsförebyggande verksamhet, och enligt 2 § delge under-
rättelser till berörda myndigheter.1258 Utifrån regeringens tolkning innebär 
således 4 § 2 st. ingen praktisk begränsning av Säkerhetspolisens inriktning av 
signalspaningen utöver den som följer av 1 § signalspaningslagen. Enligt detta 
resonemang är syftet med 4 § 1 st. i lag om försvarsunderrättelseverksamhet 
att undvika störningar som kan inträffa när flera myndigheter trampar varan-

1255 Prop. 2011/12:179, bilaga 3, s. 30–31.
1256 Ibid. s. 19.
1257 Ibid. s. 19, med hänvisning till prop. 2006/07:63 s. 135 f.
1258 Ibid. s. 19
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dra på tårna, och inte i första hand att förhindra att signalspaning bedrivs för 
att förebygga eller bekämpa brott. Detta har också stöd av den ursprungliga 
propositionen till lag om signalspaning.

”Som vi framhållit är det snarast en fördel att flera myndigheter – med de 
skilda metoder som står dem till buds – riktar sin uppmärksamhet mot 
samma företeelser och därigenom bidrar till ett fullständigare och mer mång-
facetterat underrättelseunderlag. Det måste dock säkerställas att en sådan ord-
ning inte leder till ett ineffektivt resursutnyttjande genom uppbyggnad av 
parallellkompetens eller att verksamheterna kan störa varandra. Det är för att 
undvika sådana effekter som en reglering av gränsdragningen föreslås. […] 
Bestämmelsen är följaktligen inte avsedd att utgöra några hinder för t.ex. 
signalspaning även avseende sådana förhållanden som är av relevans för det 
brottsbekämpande arbetet.”1259

i den ursprungliga propositionen till signalspaningslagen framförde rege-
ringen också att signalspaningen borde ses som en nationell resurs för hela 
samhället som kan stödja polisen och andra myndigheters verksamhet om det 
inte finns hinder från andra bestämmelser. Ett sådant hinder som framhålls av 
regeringen är att signalspaningen inte får användas för att kringgå de tvångs-
medelsbestämmelser som gäller för exempelvis hemlig teleavlyssning.1260 Det 
är dock värt att i sammanhanget påpeka att detta förarbetsuttalande byggde 
på de förutsättningar som gällde för signalspaningen innan den överenskom-
melse hösten 2008 som ledde fram till förändringar av signalspaningslagen år 
2009. Förarbetsuttalandena hade därmed som utgångspunkt att alla myndig-
heter som regeringen bestämde skulle få möjlighet att inrikta signalspaningen. 
Genom överenskommelsen blev dock regeringens beslutsrätt i dessa frågor 
beskuren och istället reglerades i lag att endast regeringen, försvarsmakten 
och regeringskansliet skulle få möjlighet att inrikta signalspaningen.1261 Som 
redan nämnts lades Säkerhetspolisen sedemera till bland dessa myndigheter.

Lagrådet menade att de gränsdragningsfrågor som uppstod mellan den 
brottsförebyggande verksamheten och de ändamål som kunde ligga till grund 
för signalspaning innebar förutsebarhetsproblem och hänvisade till Europa-

1259 Prop. 2006/07:63, s. 48.
1260 Ibid. s. 49.
1261 Prop. 2008/09:201, s. 32. Det framgick av propositionen att regeringen inte var nöjd 
med denna inskränking och beskrev den som en försämring och sänkning av ambitionsnivån;

”vid utformningen av förslaget måste regeringen beakta de parlamentariska förutsätt-
ningar som råder. regeringen bedömer att det för närvarande inte finns parlamentariskt 
stöd för ett förslag som inte är i enlighet med den politiska överenskommelsen.”
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domstolens slutsatser i Weber och Saravia mot Tyskland.1262 Dessa problem 
skulle enligt lagrådet kvarstå även om en praxis i Försvarsunderrättelsedomsto-
len skulle tydliggöra avgränsningen, eftersom denna praxis inte blev offent-
lig och inte förmådde öka förutsebarheten.1263 Lagrådet ansåg att det kunde 
vara lämpligt med en uppräkning av den brottslighet som kunde föranleda 
en inriktning av signalspaningen från Säkerhetspolisens sida.1264 Dessa syn-
punkter berördes endast av regeringen så till vida att regeringen ansåg ”att den 
föreslagna ordningen är tillräckligt tydlig när det gäller inom vilka delar av 
polisens verksamhet som signalspaning kan användas och att den uppfyller de 
krav på insyn och förutsebarhet som kan ställas.”1265 regeringen tryckte också 
på att signalspaningen inte fick användas för brottsbekämpning, varför någon 
lista på brott som kunde föranleda inriktning inte var nödvändig. Lagrådets 
synpunkter får fortfarande anses giltiga då signalspaningen om än den inte 
får användas för brottsbekämpning får inriktas mot grov gränsöverskridande 
brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. i förarbetena till 
bestämmelsen har exempel på detta ansetts vara narkotikahandel och männi-
skosmuggling som är av så allvarlig karaktär att den kan hota väsentliga natio-
nella intressen.1266 Det har också framförts att syftet med signalspaningen är 
att få underlag på övergripande nivå, däremot inte sådan information som är 
av operativ brottsbekämpande karaktär.1267

Samtidigt går det att konstatera att eftersom Säkerhetspolisen är en polis-
myndighet med allt vad det innebär, är också gränsdragningen mellan under-
rättelseverksamhet och brottsbekämpande verksamhet inte alltid så tydlig som 
regeringen tycks anse.1268 Detta har tidigare framförts som ett dilemma i sam-
manhanget preventiva tvångsmedel och underrättelseverksamhet i allmänhet, 

1262 Prop. 2011/12:179 Bilaga 3, s. 31, med hänvisning till Weber och Saravia mot Tyskland, 
(54934/00), §§ 93–96.
1263 Prop. 2011/12:179 Bilaga 3, s. 31.

”Det får visserligen antas att frågan om förenligheten med det i 4 § försvarsunderrättelse-
lagen upptagna förbudet kommer att uppmärksammas av Försvarsunderrättelsedomsto-
len vid dess tillståndsgivning men även om det därigenom skulle utvecklas en konsekvent 
och klar praxis är det tveksamt om en sådan ordning kan anses uppfylla de krav på insyn 
och förutsebarhet som bör ställas i ett sammanhang som detta.”

1264 Ibid.
1265 Ibid.
1266 Prop. 2008/09:201, s. 109.
1267 Ibid. s. 29.
1268 jfr SOU 2009:66, s. s. 109: ”att strikt dela upp Säkerhetspolisens verksamhet i en under-
rättelseverksamhet respektive en utredningsverksamhet låter sig därför svårligen göras inom 
ramen för ett lagstiftningsarbete, även om myndigheten naturligtvis rent praktiskt kan dela 
upp sin verksamhet i olika verksamhetsgrenar.”
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både av Säkerhetspolisen själva och av 11 september-utredningen.1269 att syf-
tet med signalspaningen inte är att fungera som ett operativt verktyg hindrar 
inte att Säkerhetspolisen kan få tillgång till uppgifter som föranleder operativa 
åtgärder. Som nämnts ovan har regeringen själv anfört att signalspaningen 
ska kunna ge information rörande sådana förhållanden som är av relevans för 
det brottsbekämpande arbetet. En tydligare definition av de brott som anses 
så allvarliga att de ska kunna motivera signalspaning kan därför fortfarande 
vara motiverat.

7.3.2 Förutsättningar för tillstånd
i tidigare avsnitt har redogjorts för de ändamål som kan föranleda användande 
av signalspaning, liksom vissa begräsningar som berör denna signalspaning. 
För att Försvarsunderrättelsedomstolen ska bevilja tillstånd till signalspaning 
gäller dock vissa ytterligare rekvisit som framgår av 5 § signalspaningslagen. 
Där föreskrivs att tillstånd för signalspaning i enlighet med ett visst inhämt-
ningsuppdrag endast får lämnas om:

 1. uppdraget är förenligt med lagen (2000:130) om försvarsunderrättelse-
verksamhet och signalspaningslagen,
 2. syftet med inhämtningen inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande 
sätt,
 3. uppdraget beräknas ge information vars värde är klart större än det inte-
gritetsintrång som inhämtning i enlighet med ansökan kan innebära,
 4. de sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som är avsedda att använ-
das är förenliga med 3 § signalspaningslagen, (utformade och använda med 
respekt för enskildas personliga integritet och så att signalspaningen med-
för ett så begränsat integritetsintrång som möjligt) och
5. ansökan inte avser endast en viss fysisk person.

Första punkten är förhållandevis självförklarande. andra punkten är ett 
uttryck för nödvändighetsprincipen. Någon ledning till hur nödvändighets-
principen ska tolkas i detta sammanhang ges inte i förarbetena, men en rimlig 
om än uppenbar tolkning är att exempelvis information som kan hämtas 
in genom öppna källor inte ska hämtas in genom signalspaning. av särskilt 
intresse är tredje punkten som innebär en proportionalitetsbedömning. 
Denna berördes i närmare detalj i förarbetena. regeringen anförde bland 

1269 Se SOU 2003:32, s. 253.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   344 2013-10-16   16.34



345

7 Det preventiva regelverket

annat att domstolens prövning av behovet av informationen inte nödvändigt-
vis skulle vara så omfattande.

”Har riksdagen tagit ställning för att det i förhållande till vissa internationella 
företeelser typiskt sett föreligger behov av underrättelseinhämtning genom 
signalspaning, ska detta tjäna som utgångspunkt för prövningen. Domsto-
len behöver följaktligen inte göra någon mer omfattande bedömning av om 
något underrättelsebehov föreligger; sådana lämplighetsbetonade ställnings-
taganden av delvis politisk karaktär bör inte göras av domstol.”1270

regeringen anför med andra ord att någon behovsprövning av informationen 
som eftersöks inte ska ske av domstolen, utan i princip endast en ändamåls-
prövning. Detta medför dock vissa problem i förlängningen eftersom domsto-
len ändå i ett senare led har att göra en proportionalitetsprövning; något som 
regeringen beskrivit som domstolens primära uppgift.1271 Problemet är att 
om behovet av informationen för underrättelsemyndigheten inte ska prövas i 
någon större utsträckning så går det att ifrågasätta hur värdet av denna infor-
mation ska kunna vägas mot det integritetsintrång som inhämtning i enlighet 
med ansökan kan innebära. Enligt tredje punkten ska dessutom värdet av 
informationen ska vara klart större än betydelsen av integritetsintrånget. Om 
utgångspunkten ska vara att behovet av informationen är uppnått så länge 
informationen syftar till de angivna ändamålen innebär det en uppenbar risk 
för att proportionalitetsbedömningen blir av schablonartad karaktär och att 
denna liksom behovsprövningen därmed i princip förminskas till en ända-
målsprövning. Proportionaliteten av åtgärden strictu sensu kräver dessutom en 
mer detaljerad genomlysning av behovets förhållande till motstående intres-
sen på marginalen.1272 Svårigheten för en domstol att göra en proportionali-
tetsbedömning lyftes fram av remissinstanser,1273 men vad regeringen anför 
i propositionen är att domstolen i princip inte borde försöka göra en sådan 
bedömning, eller i vart fall att den ena vågskålen i avvägningen i princip är 
orubblig då den inte lämpar sig för domstolar att ifrågasätta.

1270 Prop. 2008/09:201, s. 57.
1271 Ibid. s. 57.

”Domstolens primära uppgift är att, efter konstaterandet att ett inhämtningsuppdrag 
avser ett lagenligt ändamål, göra den proportionalitetsbedömning som föreskrivs i lagen. 
Därvid måste domstolen naturligtvis bedöma om det preciserade inhämtningsbehovet 
i det enskilda fallet är av sådan betydelse att värdet av den information som uppdraget 
beräknas ge klart överväger det integritetsintrång som aktualiseras till följd av den i an -
sökan beskrivna verksamheten.”

1272 Se ovan avsnitt 2.4.5.
1273 Prop. 2008/09:201, s. 58.
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En ytterligare nödvändighetsbedömning ska ske genom paragrafens fjärde 
punkt. Denna bedömning riktar sig dock mot de sökbegrepp som signalspa-
ningsmyndigheten vill använda sig av och inte den generella inriktningen som 
ligger bakom som var det som proportionalitetsbedömningen ovan berörde. 
Dessa sökbegrepp ska enligt bestämmelsen vara utformade i enlighet med 
3 § signalspaningslagen. av denna framgår att sökbegrepp ska utformas och 
användas med respekt för enskildas personliga integritet och så att signalspa-
ningen medför ett så begränsat integritetsintrång som möjligt. För sökbegrepp 
som är direkt hänförliga till en viss fysisk person gäller därutöver att de får 
användas endast om det är av synnerlig vikt för verksamheten. En viktig del 
av bedömningen enligt fjärde punkten är om sökbegreppen är tillräckligt 
specifika i förhållande till ändamålet. av särskild vikt blir att sökbegreppen 
inte hänför sig till en enskild person om det inte är av synnerlig vikt för verk-
samheten. Som exempel på sådana sökbegrepp som hänför sig till en enskild 
person har i förarbetena nämnts exempelvis personnamn, telefonnummer, 
e-postadresser, iP-adresser etc.1274

vad som kunde anses vara av synnerlig vikt för verksamheten skulle enligt 
regeringen bedömas utifrån olika faktorer, dessa förklarades dock inte i någon 
större utsträckning. Ett exempel från Krisberedskapsmyndigheten som dock 
lyftes fram av regeringen rörde nationella kriser med it-inslag, då det enligt 
myndigheten kan vara av stor vikt med en skyndsam medverkan för att iden-
tifiera inblandade aktörer i it-relaterade hot mot samhällsviktiga system. 
Detta innebär enligt myndigheten riktad sökning där sökbegreppen ofta är 
direkt relaterade till en viss fysisk person, exempelvis iP-adresser och e-post-
adresser.1275 i den utvärdering av signalspaningslagen som presenterades 2011 
konstaterades att sökbegrepp hänförliga till enskilda personer inte utgjorde 
undantag utan i praktiken var vanligt förekommande.

”Fra har beskrivit för kommittén att de sökbegrepp som används vid sig-
nalspaning i stor omfattning är direkt hänförliga till en viss fysisk person. 
Detta är den gängse metoden för signalspaning som har sin grund i att den 
kommunikation som Fra söker efter sker mellan individer. Utifrån denna 
information drar kommittén slutsatsen att det vid signalspaning är nödvän-
digt att använda sökbegrepp hänförliga till personer. Kommittén konstaterar 
därför att den enligt lag uttryckta mycket restriktiva möjligheten att använda 

1274 Prop. 2006/07:63, s. 90.
1275 Ibid. s. 89.
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sökbegrepp hänförliga till viss fysisk person inte motsvaras av de beskrivna 
förutsättningarna för att bedriva signalspaning.”1276

möjligheten att under vissa omständigheter använda sökbegrepp kopplade 
till en fysisk person innebär dock inte att inhämtningen som sådan får vara 
inriktad mot en fysisk person, vilket framgår av femte punkten i 5 § signal-
spaningslagen. Detta blir dock i viss mån en bedömningsfråga. Som fram-
kommit är sökbegreppen i stor utsträckning kopplade till en viss person. 
inriktningen får däremot alltså inte vara det. i praktiken kan dock syftet att 
kartlägga strategiska förhållanden rörande internationell terrorism sannolikt 
vara direkt beroende av information om exempelvis en central ledargestalt för 
en terrorgrupp som befinner sig i utlandet. inhämtningens syfte är fortfarande 
strategisk kartläggning av terrorism, men i praktiken lär inhämtningen genom 
sökbegreppen ändå i stor utsträckning kunna vara inriktad mot i huvudsak en 
enskild fysisk person, även om detta inte nödvändigtvis kommer till uttryck 
i ansökan hos försvarsunderrättelsedomstolen.

7.3.3 Former för tillståndsgivning
Som nämnts i tidigare avsnitt sker inriktning av signalspaning av bl.a. Säker-
hetspolisen, men själva signalspaningen bedrivs av signalspaningsmyndig-
heten Fra, som alltså verkställer denna inriktning. Fra bedriver inte någon 
egen underrättelseverksamhet och är således beroende av inriktning från 
andra myndigheter. Däremot är det Fra som utifrån inriktningsbesluten 
utformar ansökan om tillstånd till signalspaning. Denna ansökan lämnas in 
till Försvarsunderrättelsedomstolen och ska enligt 4 a § signalspaningslagen 
innehålla uppgifter om

 1. det inhämtningsuppdrag som ansökan avser, med en närmare redogö-
relse för det behov som föranleder ansökan och uppgift om vilken inrikt-
ning uppdraget hänför sig till,
 2. vilken eller vilka signalbärare avseende signaler i tråd som signalspa-
ningsmyndigheten behöver ha tillgång till för att fullgöra uppdraget,
 3. de sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som är avsedda att använ-
das vid inhämtningen,
4. vilken tid tillståndet ska gälla, och
 5. de omständigheter i övrigt som myndigheten vill åberopa till stöd för 
sin ansökan.

1276 SOU 2011:13, s. 72.
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Det poängterades i propositionen i samband med en diskussion om huruvida 
signalspaningsmyndigheten eller den inriktande myndigheten skulle ansöka 
om tillstånd att det tidigare alternativet bättre tillgodosåg en möjlighet att 
göra en fullständig proportionalitetsbedömning. Detta var ett resultat av att 
signalspaningsmyndigheten bättre kunde beskriva de tekniska förutsättningar 
som krävdes i form av signalbärare och sökbegrepp, vilket gav en mer fullstän-
dig bild av integritetsintrånget.

Försvarsunderrättelsedomstolen är den specialdomstol som inrättats för att 
pröva frågor om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Domsto-
lens verksamhet regleras i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. 
Domstolen ska enligt 2 § denna lag bestå av en ordförande, en eller högst 
två vice ordförande samt minst två och högst sex särskilda ledamöter. Ord-
föranden och vice ordförandena i domstolen ska enligt 3 § samma lag vara 
lagfarna och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare. Övriga ledamöter ska 
ha särskild kunskap om förhållanden av betydelse fördomstolens verksamhet. 
vid domstolen medverkar också enligt 5 § ett integritetsskyddsombud som 
ska bevaka enskildas integritetsintresse i mål vid domstolen. Ombudet har 
rätt att ta del av det som förekommer i målet och att yttra sig, men beslut 
om signalspaning som fattats av domstolen får inte överklagas enligt 13 § 
signalspaningslagen.

Flertalet remissinstanser avstyrkte inrättandet av Försvarsunderrättelse-
domstolen, det framfördes bl.a. att om prövningen skulle anförtros en dom-
stol borde uppgiften läggas på en allmän domstol eller allmän förvaltnings-
domstol. Det rörde sig enligt remissinstanserna om ett enpartsförfarande där 
beslutet inte kan överklagas, som typiskt sett inte hör till rättsskipning, i en 
domstol som inte motsvarade det krav som kan ställas på domstolar i fråga 
om oberoende.1277 regeringen framhöll dock att riksdagens tillkännagivande, 
som var en följd av den framtvingade överrenskommelsen mellan regerings-
partierna innebar att det skulle finnas en ”domstolsliknande nämnd”. vidare 
framförde regeringen att den prövning som skulle ske var så väsensskild från 
sådana ärenden som förekommer i allmän domstol, och förenade med så 
starka sekretess- och säkerhetsskyddskrav, att någon annan lösning än en spe-
cialdomstol inte var möjlig.1278 i utredningen om polisiär signalspaning som 
kom efter det att Försvarsunderrättelsedomstolen införts förordades än en 
gång att prövningen skulle ske i allmän förvaltningsdomstol, närmare bestämt 
Länsrätten i Stockholms län, liksom att ett offentligt ombud skulle medverka 

1277 Prop. 2008/09:201, s. 43.
1278 Ibid. s. 45–47.
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med rätt att överklaga beslut till Kammarrätten i Stockholm.1279 Genom att 
regeringen valde att istället lösa polisens signalspaning inom ramarna för den 
befintliga försvarsunderrättelseverksamheten kom dock tillståndsprövningen 
att kvarstå vid Försvarsunderrättelsedomstolen.

7.3.4 Information föremål för inhämtning
även om signalspaningen som metod skiljer sig från de tvångsmedel som 
Säkerhetspolisen i övrigt har tillgång till så är de informationstyper som genom 
signalspaning hämtas in i huvudsak likvärdiga med hemlig avlyssning av 
elektronisk kommunikation. Signalspaningen innebär att kommunikations-
innehållet, liksom andra uppgifter om kommunikationen, blir tillgänglig 
för signalspaningsmyndigheten. Denna tillgänglighet kan dock i vissa fall i 
praktiken bli beroende av myndighetens möjlighet att dekryptera kommuni-
kationen. vissa skillnader finns dock. Hemlig avlyssning av elektronisk kom-
munikation är riktad mot en viss adress eller utrustning och hämtar in all 
den information som sänds och tas emot denna adress. Signalspaningen blir 
beroende av sökbegreppens utformning och kan innefatta allt från inhämt-
ning av enstaka meddelanden till en mer kontinuerlig kommunikationsväx-
ling beroende på hur specifika sökbegreppen är.1280 inhämtning omfattar även 
trafikuppgifter, vilka dessutom förekommer i stor utsträckning inom ramen 
för signalspaningsmyndighetens utvecklingsverksamhet.1281

7.3.4.1 Signaler som förs över Sveriges gräns i tråd som ägs av operatör
Signalspaning innebär enligt 1 § signalspaningslagen att inhämta signaler i 
elektronisk form. Detta begrepp finns inte i LEK eller någon annan lagstiftning 
utan är speciellt för signalspaningslagen. Ett liknande begrepp finns i 1 kap. 
7 § LEK där det anges att en elektronisk kommunikationstjänst utgörs av 
överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät. regeringen menade 
dock att det var viktigare att fokusera på vilken information som fick hämtas 
in än i vilket system signalerna överfördes.1282 med signaler i elektronisk form 
avsågs enligt propositionen alla former av signaler som överförs bl.a. med 
hjälp av elektromagnetiska vågor,1283 eller genom exempelvis ljussignaler i 
fiberoptiska kablar.1284

1279 SOU 2009:66, s. 137–140.
1280 Se SOU 2011:13, s. 72.
1281 Se avsnitt 7.3.5.
1282 Prop. 2006/07:63, s. 71.
1283 Ibid.
1284 Ibid. s. 88.
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En avgränsning av de signaler som omfattas finns i lagen genom att inhämt-
ning endast får röra sådana signaler som förs över Sveriges gräns i tråd som 
ägs av operatör. även om inhämtningen är inriktad på utrikes förhållanden 
så framförde regeringen att myndigheterna är begränsade till de kommuni-
kationsvägar som de kan få åtkomst till. Den kommunikation som passerar 
Sveriges gränser är sådan som myndigheterna genom att ålägga vissa skyldig-
heter på trådägarna kan få tillgång till. avgränsningen till trafik som passerar 
gränsen innebär dock inte att rent inhemsk trafik helt utesluts. Dels kan 
trafik med start och slutpunkt i Sverige passera gränsen av kapacitets- eller 
kostnadsskäl, dels innebär iP-protokollet per definition att enskilda datapaket 
kan söka sig olika vägar till sitt mål, vilket kan leda till att delar av dessa pas-
serar landsgränsen.1285 avgränsningen innebar samtidigt enligt regeringen att 
relevansen av den inhämtade trafiken ökade i förhållande till syftet att kart-
lägga utländska förhållanden. Särskilda åtgärder får sedan tas för att förhindra 
insamling av inhemsk trafik som passerat landsgränsen.1286

Den strategiska betydelsen av signalspaning i kablar som passerar Sveriges 
gräns kan förklaras av att den internationella data- och teletrafiken nästan ute-
slutande tar vägen över internationella undervattenskablar. Den trafik som går 
i denna typ av undervattenskablar inkluderar känslig diplomatisk och militär 
kommunikation från flera länder som förs med beskickningar och personal i 
utlandet, liksom finansiella transaktioner motsvarande triljontals amerikanska 
dollar.1287 Det har framhållits att de svenska operatörernas kablar är av särskilt 
intresse för inhämtning av underrättelser som rör ryssland vars kommuni-
kationer ofta passerar genom svenska kablar.1288 Signalspaning får alltså inte 
röra inhemsk trafik, men sådan trafik som har en avsändare eller mottagare i 
Sverige. Det är dock värt att notera att även, och i vissa fall särskilt, trafik som 
varken har mottagare eller sändare i Sverige är av intresse för de fenomen som 
signalspaningen syftar till att kartlägga.1289

med operatörer avsågs i bestämmelsen samma operatörer som enligt 1 kap. 
7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, dvs. den som innehar 
eller på annat sätt råder över ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande 
installation. En följd av denna avgränsning är att sådana operatörer som äger 
tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns enligt en särskild bestämmelse i 
19 a § LEK har skyldighet att överföra dessa signaler till vissa samverkans-

1285 angående iP-protokollet se vidare i avsnitt 5.1.2 ovan.
1286 Prop. 2006/07:63, s. 74, se vidare avsnitt 7.3.4.2 nedan.
1287 Sechrist, 2010, s. 17.
1288 irion, 2009, s. 26–28.
1289 Se SOU 2011:13, s. 45.
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punkter där signalerna kan tas om hand av Fra. med samverkanspunkt avses 
i lagen en plats där trafiken överlämnas från operatören till signalspanings-
myndigheten. av praktiska skäl avsågs dessa knutpunkter främst placeras i 
sådana redan existerande knutpunkter för telekommunikation som uppfyller 
krav på kapacitet och säkerhet och där operatörer redan bedriver verksam-
het.1290

Detta krav om överföring till samverkanspunkter rör alltså endast opera-
törerna som äger tråd, i samma paragraf påförs dock en skyldighet gentemot 
samtliga operatörer som för signaler i tråd över Sveriges gräns, dvs. även när 
denna trafik sker i andra operatörers tråd genom exempelvis inhyrd kapacitet, 
att till Fra lämna sådan information de innehar som gör det enklare att ta 
hand om signalerna. Det kan enligt propositionen röra sig om uppgifter om 
”förbindelsernas benämning, arkitektur, bandbredd, riktning, typ av signale-
ring, vilka som hyr förbindelser av operatören m.m., dock inte detaljuppgifter 
om speciella skydd för konfidentialitet som operatörerna exklusivt tillhanda-
håller slutkunder.”1291 På samma sätt som i fråga om hemlig avlyssning av 
elektronisk kommunikation så ska operatörerna uppfylla sina skyldigheter 
enligt 19 a § LEK så att verksamheten inte röjs.

7.3.4.2  Förbudet mot inhämtning av signaler mellan en avsändare och 
mottagare som båda befinner sig i Sverige

Som nämnts ovan får inhämtning inte röra signaler mellan avsändare och 
mottagare som båda befinner sig i Sverige. Ett av syftena med denna bestäm-
melse var att ”tydliggöra gränsdragningen mellan försvarsunderrättelseverk-
samhet, som avser utländska förhållanden, och sådan underrättelseverksam-
het och utredningsverksamhet som syftar till att avslöja, utreda eller förhindra 
brott och som avser företeelser i Sverige och därför primärt är ett ansvar för 
brottsbekämpande myndigheter”.1292 inhemska signaler kan dock, på grund 
av tekniska faktorer, ändå komma att hämtas in vid samverkanspunkterna. 
Om sådana signaler inte kan avskiljas redan vid inhämtningen, ska upptag-
ningen eller uppteckningen enligt signalspaningslagens 2 a § förstöras så snart 
det står klart att sådana signaler har inhämtats. Konkret söker signalspanings-
myndigheten begränsa inhämtningen av sådana signaler genom låta trafiken 
passera ett filter som tar bort, så långt det är praktiskt möjligt, all inhemsk 
trafik. Därefter använder Fra sökbegrepp som väljer ut relevant trafik. Den 

1290 Prop. 2006/07:63, s. 85.
1291 Prop. 2006/07:63, s. 86.
1292 Prop. 2008/09:201, s. 82.
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inhemska trafik som Fra inte har lyckats avskilja tas bort manuellt, normalt 
i bearbetnings- och analysfasen.1293 Datainspektionen har pekat på att detta 
avskiljande i första hand bör ske automatiserat, genom processer som skyddas 
mot obehörig åtkomst och inblandning för att undvika att enskilda befatt-
ningshavare startar en egen inhämtning av inhemska signaler.1294

vid remissbehandlingen av bestämmelsen pekade flera remissinstanser 
på svårigheterna som skulle vara förenade med att tekniskt försöka undvika 
inhemsk trafik.1295 Dessa svårigheter har också vid uppföljningar av signal-
spaningsverksamheten påpekats av Fra, särskilt i förhållande till internet-
trafik.1296 Det bör i sammanhanget påpekas att denna begränsning var ett 
resultat av den politiska överenskommelsen och att förslaget därmed inte 
nödvändigtvis föregicks av en prövning av de förutsättningar som fanns att 
göra en sådan klar avgränsning av trafiken. i huvudsak är möjligheterna till 
att undvika inhemsk trafik beroende på utformningen av de sökbegrepp som 
signalspaningsmyndigheten använder. mer specifika sökbegrepp leder till 
mindre risk för att irrelevant eller inhemsk trafik träffas, vilket dock kan stå 
i konflikt mot att sökbegreppen som huvudregel ej får vara hänförliga till en 
viss fysisk person.1297 Datainspektionen bedömde så sent som 2012 att det 
fanns behov av att förbättra de metoder som Fra använde för att urskilja den 
inhemska trafiken med större precision.1298

7.3.4.3 automatiserad behandling utifrån sökbegrepp
En central del av signalspaningslagen är 3 § som anger att inhämtning av 
signaler i tråd ska ske automatiserat och att sådan inhämtning endast får 
avse signaler som identifierats genom sökbegrepp. Denna bestämmelse är av 
såväl praktisk som principiell betydelse. med hänsyn till den enorma mängd 
kommunikation som passerar i de trådar som går över Sveriges gränser är det 
i praktiken omöjligt att hämta in relevant information manuellt, genom att 
exempelvis låta personal granska trafiken i realtid. En sådan ordning skulle 
också medföra ett större integritetsintrång.1299 Den automatiska inhämt-
ningen utifrån sökbegreppen sker i realtid. Detta innebär att den trafik som 

1293 SOU 2011:13, s. 51.
1294 Skr. 2011/12:48, s. 9.
1295 Prop. 2008/09:201, s. 40–41.
1296 SOU 2011:13, s. 70.
1297 jfr skr.2011/12:48, s. 16–17.
1298 Skr. 2011/12:48, s. 9.
1299 Prop. 2006/07:63, s. 76.
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passerat samverkanspunkten utan att träffas av ett sökbegrepp inte senare kan 
bli tillgänglig för signalspaningsmyndigheten.1300

med sökbegrepp avses olika former av begrepp som används för att filtrera 
ut den kommunikation som eftersöks. vilka sökbegrepp, kombinationer av 
sökbegrepp eller kategorier av sökbegrepp som används beror på ändamålet 
och inriktningen av verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om teleadres-
ser, iP-nummer, tekniska parametrar, nyckelord, unika namn eller språk. För 
att möjliggöra mer exakta sökningar och rensa bort irrelevant kommunika-
tion byggs sökbegreppen ofta upp genom olika kombinationer av parametrar 
som var kommunikationen härstammar ifrån, vilka transmissionsvägar som 
den tagit, nyckelord etc.1301 Detta leder också till att antalet sökbegrepp som 
används är mycket stort.1302 i ansökan om tillstånd kan signalspaningsmyn-
digheten ange vissa kategorier av sökbegrepp, detta gäller särskilt när det rör 
tekniska parametrar som inte är hänförliga till enskilda. även i fråga om sökbe-
grepp som hänför sig till enskilda kan dock kategorier användas. i förarbetena 
har exempelvis nämnts begrepp hänförliga till militära befattningsinnehava-
re verksamma inom ett annat lands väpnade styrkor eller medarbetare i ett 
visst lands kärntekniska program. När en yrkesmässig eller annan gemensam 
anknytning till ett fenomen som ska kartläggas saknas kan dock enligt rege-
ringen en proportionalitetsbedömning behöva ske på individnivå.1303

7.3.4.4 avgränsningen till vissa signalbärare
Som en av delarna i den politiska överenskommelsen angavs att Fra endast 
skulle få tillgång till de ”trafikstråk” som Försvarsunderrättelsedomstolen 
bestämmer. Detta fick uttryck i förändringen som skedde av signalspanings-
lagen 2009 genom att Fra i sin ansökan till domstolen enligt 5 § signal-
spaningslagen ska ange vilka signalbärare som de behöver tillgång till, om 
domstolen godkänner detta så får kontrollmyndigheten, statens inspektion 
för försvarsunderrättelseverksamheten ge Fra tillgång till relevanta signal-
bärare vid samverkanspunkterna. Det är enligt 12 § signalspaningslagen endast 
kontrollmyndigheten som ska har rådighet över de signalbärare som överförts 
av operatörerna till samverkanspunkterna. med signalbärare avses i lagen det 
minsta fysiska medium i vilket signaler kan överföras. med signalbärare ska 
därför enligt förarbetena förstås en enstaka fiberkärna i en optisk fiberkabel  och 

1300 SOU 2011:13, s. 53.
1301 Prop. 2006/07:63, s. 77, SOU 2011:13, s. 32.
1302 SOU 2011:13, s. 32.
1303 Prop. 2008/09:201, s. 54.
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motsvarande enhet vid överföring med annan trådburen teknik. En kabel som 
går över landsgränsen kan ha ett flertal sådana signalbärare.1304 vid försvars-
underrättelsedomstolens prövning av signalbärarna ska behovs- och proportio-
nalitetsprinciperna beaktas, så att endast det minsta möjliga antal signalbärare 
görs tillgängliga.1305

Flera remissinstanser hade ifrågasatt om denna avgränsning på ett påtagligt 
sätt skulle tjäna till att minska trafiken som omfattades av inhämtning, då 
mängden data som överförs i en enskild signalbärare fortfarande kunde vara 
omfattande. regeringen framförde att datavolymerna var svåra att uppskatta 
men att skillnaden mellan den ordningen att signalspaningsmyndigheten gavs 
tillgång till all trafik i tråd som passerade rikets gräns å ena sidan, eller endast 
vissa signalbärare å andra, innebar en radikal skillnad.1306 Det kan dock vara 
värt att ha i åtanke att signalspaningsmyndigheten sannolikt arbetar utifrån 
flera samtidiga inhämtningsuppdrag med behov av tillgång till flera olika 
signalbärare vid samma tidpunkt, även om sökningar utifrån ett visst inhämt-
ningsuppdrag endast ska ske i för uppdraget relevanta signalbärare. En enskild 
signalbärare bestående av en optisk fiber har av operatörer uppskattats över-
föra ca 1.6 tB/sekund vilket motsvarar 800.000 hushåll som kontinuerligt 
nyttjar en anslutning med en kapacitet av 2mb/sekund.1307 Genomsökning 
av en enskild signalbärare innebär därmed en behandling av åtskilliga indivi-
ders kommunikation.

i propositionen till integritetsförstärkningarna 2009 var regeringen ange-
lägen att skilja på den tekniska åtkomstmöjligheten från den rättsliga. att 
signalspaningsmyndigheten tekniskt sett fick tillgång till all kommunikation 
som passerar i kablar över Sveriges gräns innebar inte att myndigheten hade 
rätt att tillgodogöra sig informationen. Utifrån den politiska överenskom-
melse som träffades 2008 ansåg dock regeringen att detta kunde tydliggöras  
genom att signalspaningsmyndigheten bara fick del av de signalbärare de 
behövde för att utföra sina inriktningsuppdrag. i praktiken verkar regeringen 

1304 Ibid. s. 35.
1305 Ibid.
1306 Prop. 2008/09:201, s. 35.

”Skyldigheten att överföra trafik till samverkanspunkter riktar sig enligt regeringens 
bedömning till ett tiotal operatörer (prop. 2006/07:63 s. 133). varje sådan operatörer 
[sic] förfogar över minst en – i regel flera – kablar i vilken trafik för över Sveriges gräns. 
En kabel innehåller i sin tur ett hundratal signalbärare, i vissa fall ännu fler. Det säger sig 
självt att en tillståndsprövning på nivån enskilda signalbärare innebär en mycket långt-
gående begränsning av den trafikvolym som signalspaningsmyndigheten teoretiskt kan få 
tillgång till för att genomföra urval med sökbegrepp.”

1307 Klamberg, 2010, s. 121.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   354 2013-10-16   16.34



355

7 Det preventiva regelverket

varit av åsikten att detta inte innebar någon direkt effekt för den personliga 
integriteten eftersom en sådan sortering redan gjordes av signalspaningsmyn-
digheten utifrån effektivitetsskäl.1308 Genom avgränsningen till vissa signal-
bärare får denna sortering i praktiken ske av kontrollmyndigheten efter att 
signalspaningsmyndigheten angett de tekniska parametrarna för detta i sin 
ansökan till Försvarsunderrättelsedomstolen.

7.3.5 Särskilt om trafikuppgifter och utvecklingsverksamhet
inhämtning genom signalspaning innebär, som redan nämnts, en inhämtning 
av såväl kommunikationsinnehåll som trafikuppgifter. Dessa två kategorier av 
uppgifter har inte i någon större utsträckning separerats i lagstiftningen utom 
i ett avseende. Signalspaningsmyndigheten får hämta in vissa uppgifter i sin 
utvecklingsverksamhet utan att det syftar till att uppnå de givna ändamålen i 
1 § 2 st. om det istället enligt 1 § 3 st. syftar till att:

 1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen 
och signalskyddet, samt
 2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva 
verksamhet enligt denna lag.

inhämtning som syftar till dessa två ändamål avser enligt förarbetena normalt 
inte meddelandeinnehåll, även om detta inte reglerats i lag, utan i första hand 
andra uppgifter om kommunikationen, sådana uppgifter som kan beskrivas 
som trafikuppgifter.1309 Enligt utvärderingen gjord av Signalspaningskommit-
tén 2011 så är dock underrättelseverksamheten och utvecklingsverksamheten 
svåra att tydligt separera då de har gemensamma beröringspunkter, och båda 
verksamhetsgrenarna hämtar in såväl trafikuppgifter som kommunikationsin-

1308 Prop. 2008/09:201, s. 34–35.
1309 Prop. 2006/07:63, s. 72:

”inhämtning av information av teknisk karaktär enligt vad som beskrivits ovan sker för 
myndighetens egna behov av att kunna anpassa sina tekniska system till utvecklingen. 
Denna verksamhet genererar följaktligen inte någon underrättelserapportering. Den 
kompetens som byggs upp hos myndigheten på detta område kommer även andra myn-
digheter till del, men då inte i form av underrättelser eller motsvarande utan genom 
bistånd i tekniskt avseende. verksamheten avser normalt inte innehållet i meddelan-
den som utväxlas mellan enskilda. intrånget i den personliga integriteten blir därmed 
marginellt. Emellertid kan det inte uteslutas att verksamheten kan komma att innefatta 
inhämtning av information, t.ex. om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är 
känslig ur integritetssynpunkt.”
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nehåll. De uppgifter som hämtas in inom utvecklingsverksamheten kan också 
komma att användas i underrättelseverksamheten.1310

Baserat på förarbetsuttalanden och medieuppgifter har mark Klamberg 
gjort analysen att möjligheten till inhämtning och behandling av trafikdata 
i verksamheten utan koppling till hot mot Sverige innebär att lagring och 
behandling av sådana uppgifter kan ske på stor skala.1311

vissa omständigheter rörande denna inhämtning är värda att notera som 
ger anledning till att uppfatta denna inhämtning som vidare än den som 
bedrivs utifrån andra ändamål. Det framgår av propositionen att den inhämt-
ning som sker utifrån 1 § 3 st. inte utgör försvarsunderrättelseverksamhet och 
genererar därför inte någon underrättelserapportering.1312 Däremot så bygger 
den upp kompetensen hos Försvarets radioanstalt som kommer andra myn-
digheter till del genom bistånd i tekniskt hänseende. Den kan också enligt 
propositionen innebära inhämtning av trafikdata så som ”mellan vilka viss 
kommunikation äger rum”.1313 Genom att inhämtning enligt detta stycke 
inte utgör försvarsunderrättelseverksamhet omfattas den inte heller av lagen 
om försvarsunderrättelseverksamhet. Däremot av de begränsningar som anges 
i signalspaningslagen.1314 Samtidigt kan den alltså enligt Signalspaningskom-
mittén generera uppgifter som används i underrättelseverksamheten.1315

varken i lagen eller i propositionen definieras dock i någon större utsträck-
ning vad som avses med de två punkterna i 3 st. Det anges dock i 4 § 2 st. 
signalspaningslagen att det är regeringen som beslutar om inriktningen för 
den verksamhet som bedrivs enligt 1 § 3 st.

De uppgifter som hämtas in i utvecklingsverksamheten syftar sannolikt 
bland annat till att utveckla den s.k. urvalsdatabasen som ligger till grund för 
utformningen av de sökningar som görs i den s.k. källdatabasen som utgör 
själva massan av den inhämtade signalspaningen.1316 Urvalsdatabasen består 
av dels namn och personuppgifter, men även tekniska parametrar så som 
e-post adresser, telefonnummer, frekvenser etc.1317

1310 SOU 2011:13, s. 64.
1311 Klamberg, Svjt 2009 s. 528.
1312 Prop. 2006/07:63, s. 72.
1313 Se not 1306 ovan.
1314 Prop. 2006/07:63, s. 138.
1315 SOU 2011:13, s. 64.
1316 Databaserna finns beskrivna i SOU 2003:34, s. 129–133. Urvalsdatabasen torde mot-
svara den uppgiftssamling som enligt 6 § förordningen (2007:261) om behandling av per-
sonuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet får 
finnas vid Försvarets radioanstalt.
1317 SOU 2003:34, s. 129.
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Datainspektionen konstaterade i sin granskning av verksamheten 2010 att 
inhämtningen av trafikdata är bredare än den övriga inhämtningen.

”Datainspektionen har funnit att sökbegreppen vid inhämtning av trafikdata 
är mer generella än vid inhämtning av meddelanden och medför en omfat-
tande behandling av personuppgifter. Datainspektionen drar slutsatsen att 
det innebär att det är relativt hög sannolikhet att de personer som kommuni-
cerar i de signalbärare som Försvarets radioanstalt bedriver inhämtning mot, 
kommer att få uppgifter om sin kommunikation sparad hos myndigheten i 
form av trafikdata.”1318

Utifrån datainspektionens uttalande framstår det som om urvalsdatabasen kan 
innehålla en förhållandevis bred kartläggning av kommunikationsmönster  för 
ett stort antal individer. En sådan inhämtning av uppgifter om exempelvis 
som vilka adresser som kommunicerat med vilka kan användas för det ända-
mål som framgår av förarbetsuttalandena ovan, att exempelvis ligga till grund 
för utformningen av sökbegrepp. Om ett specifikt fenomen är föremål för 
inriktning kan en sådan kartläggning bidra till att ge ledning till den krets av 
elektroniska adresser som kommunicerar med exempelvis en ambassad eller 
en utländsk befattningshavare, varigenom sökbegreppen kan utformas med 
hänsyn till sådana tekniska parametrar.1319

Det går att konstatera att lagtext och förarbeten lämnar öppet för en förhål-
landevis vid tolkning av ändamålen i 1 § 3 st, vilket får ses som problematiskt. 
Som Klamberg har påpekat har regeringen i förarbetena angett att Försvars-
underrättelsedomstolen i fråga om inhämtning i utvecklingsverksamheten i 
likhet med vad som gäller inriktningsbeslut i övrigt, inte behöver göra någon 
mer omfattande bedömning av behovet av inhämtningen.1320 även detta kan 
troligtvis bidragit till en sådan vidare inhämtning som observerats av Data-
inspektionen. att inhämtningen och lagringen av trafikdata var bredare fram-
kom även i Signalspaningskommitténs utvärdering, även om inhämtningen 
i tråd då ännu var i sin linda.1321 vissa av kommitténs uttalanden pekar mot 
att inhämtningen av trafikuppgifter delvis sker för att analysera kommuni-

1318 Skr. 2011/12:48, s. 7–8.
1319 Se SOU 2011:13, s. 67.

”trafikdata används också för att Fra ska kunna skapa sig en bild av hur personer som 
är intressanta ur ett underrättelseperspektiv kommunicerar samt för att snabbt kunna 
rekonstruera sambandsstrukturer och lokalisera avvikelser från normala trafikmönster.”

1320 Klamberg, 2010, s. 122, med hänvisning till prop. 2008/09:201, s. 57–58.
1321 SOU 2011:13, s. 67.

”Samtidigt berör inhämtning av trafikdata fler individer. Sökbegreppen för inhämtning 
av trafikdata är nämligen mindre specifika än de som används vid inhämtning av tra-
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kationsmönster i nätverk av individer och därigenom snabbt kunna rekon-
struera sambandsstrukturer och avvikelser från normala trafikmönster, även 
när innehållet inte undersöks eller språket inte förstås.1322 Genom den breda 
inhämtning av trafikuppgifter som sker kan s.k. sociogram skapas och avan-
cerade statistiska bearbetningar av stora mängder data ge ledning till individer 
och grupper som kan vara av intresse för fortsatta åtgärder.1323

7.4  inhämtning av abonnemangsuppgifter genom lag 
om elektronisk kommunikation

Sedan 2012 års inhämtningslag och vissa förändringar i rättegångsbalken 
trädde i kraft år 2012 återstår endast en typ av uppgift som brottsbekämpande 
myndigheter kan nyttja LEK för att få tillgång till. i 6 kap. 22 § LEK regleras 
myndigheters tillgång till s.k. uppgifter om abonnemang, dvs. uppgifter som 
identifierar en abonnent eller ett abonnemang. i praktiken innebär detta upp-
gifter om vem som har ett visst telefonnummer eller iP-nummer, inklusive 
adress och andra uppgifter om denne som lagras hos teleoperatören. Sådana 
uppgifter om abonnemang är enligt 6 kap. 20 § 2 st. generellt omfattade av 
tystnadsplikt genom att den som i samband med tillhandahållande av ett elek-
troniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har 
fått del av eller tillgång till uppgift om abonnemang inte obehörigen får föra 
vidare eller utnyttja det han fått del av eller tillgång till. Denna tystnadsplikt 
är dock inte utan undantag och enligt 6 kap. 22 § finns alltså möjligheter för 
brottsbekämpande myndigheter att ta del av abonnemangsuppgifter. Detta 
regelverk har också blivit föremål för ändringar i samband med att Polisme-
todutredningens förslag blev verklighet. Dessa förändringar innebar bland 
annat att abonnemangsuppgifter blev tillgängliga för polisen även för brott 
på bötesnivå.1324

För utlämnande av abonnemangsuppgifter gäller enligt 6 kap. 22 § 3 p. 
LEK att teleoperatörer på begäran ska lämna abonnemangsuppgifter som 
gäller misstanke om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan 
myndighet som ska ingripa mot brottet. av ordalydelsen kan man utläsa att 
det krävs misstanke om brott, det framgår dock inte av utredningen eller pro-

fik med meddelandeinnehåll. Detta innebär att även för underrättelsesyftet icke relevant 
kommunikation kan komma att inhämtas av Fra och sparas i form av trafikdata.”

1322 SOU 2011:13, s. 67.
1323 Se ovan avsnitt 5.2.2 om trafikuppgifter.
1324 SFS 2012:285, Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:juU8, rskr. 2011/12:213.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   358 2013-10-16   16.34



359

7 Det preventiva regelverket

positionen hur kopplingen mellan det misstänkta brottet och exempelvis ett 
iP-nummer ska se ut, eller hur viktiga uppgifterna ska vara för utredningen.

Kravet på misstanke om brott väcker, som berörts i avsnitt 6.5.2 ovan, vissa 
frågor om hur inhämtning kan ske i underrättelseverksamheten. Underrät-
telseverksamheten befinner sig som bekant i en tidshorisont innan det att 
en konkret misstanke uppstått, vilket gör att det föregriper exempelvis ett 
inledande av förundersökning. Ordalydelsen i LEK, uppgift ”som gäller miss-
tanke om brott”, liksom förarbetsuttalanden, talar för att inhämtning avsett 
en situation som ligger utanför underrättelseverksamhetens sfär. i den mån 
lagstiftaren avsett att utlämnande av abonnemangsuppgifter ska kunna ske 
även i underrättelseverksamhet, vilket tycks vara fallet, borde detta därför 
förtydligas i lagstiftningen.
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Som framgått av den korta historiska genomgång som presenterats i kapitel 
6 ovan fanns fram till 2007 ingen möjlighet att för preventiva syften tillgripa 
hemliga tvångsmedel som hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervak-
ning på svenska medborgare. Detta har dock, som berörts i avsnitt 6.5.1 inte 
hindrat  Säkerhetspolisen från att använda dessa tvångsmedel i sin underrättel-
severksamhet på ett sätt som inte kan beskrivas på annat sätt än ett missbruk 
av existerande regelverk. Från 2007 och framåt har dock, som berörts i kapitel 
7 ovan, Säkerhetspolisen fått tillgång till tre olika möjligheter till preventiv 
inhämtning av kommunikation. Någonting måste därmed ha kommit att för-
ändras i lagstiftarens synsätt – frågan är vad. För att analysera detta kommer i 
ett första steg vissa tidigare överväganden rörande förändringar av existerande 
tvångsmedel i mer preventiv riktning att presenteras. Därefter analyseras lag-
stiftarens överväganden i samband med de preventiva lagstiftningsåtgärder 
som införts från 2007 och framåt, i den ordning som de kommit Säker-
hetspolisen till godo; 2007 års preventivlag, 2012 års inhämtningslag, och 
Säkerhetspolisens möjlighet att inrikta signalspaning. analysen av dessa tre 
lagstiftningsöverväganden kommer att fokusera på de beståndsdelar i propor-
tionalitetsbegreppet som presenterats i kapitel 2 ovan. vissa legalitetsaspekter 
som är förknippade med regelverkets utformning har berörts i kapitel 7 ovan.

Där tidigare kapitel utgör bakgrund och kontext till studien utgör 
detta kapitel den empiriska kärnan i studien. Detta kapitel måste dock läsas i 
ljuset av tidigare kapitel. Detta gäller särskilt kapitel 3 där vissa förändringar 
i det kringliggande straffrättsliga systemet rörande terrorbrott berörts, liksom 
Säkerhetspolisens ökade ansvar för att bekämpa den organiserade brottslighe-
ten. även om Säkerhetspolisens ansvar för brottsbekämpande åtgärder inom 
vissa områden ägnas förhållandevis stort utrymme i förarbetena så har dessa 
frågor i denna framställning framför allt koncentrerats till kapitel 3 ovan, 
varför framställningen i detta kapitel kommer att hålla sig till de mer specifika 
behovsanalyser och proportionalitetsbedömningar som gjorts, samt specifika 
faktorer och hotbilder som lagstiftaren lyft fram särskilt i sina överväganden. 
På samma sätt har integritetseffekterna rörande de specifika uppgiftskatego-
rier som lagstiftningen ger Säkerhetspolisen tillgång till berörts samlat i avsnitt 
5.2 ovan och innebörden och integritetseffekterna av de olika uppgiftskate-
gorierna kommer inte redovisas närmare här annat än för att analysera lag-
stiftarens överväganden.
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Dispositionen i detta kapitel varierar mellan de olika lagstiftningsåtgärder 
som berörs. Detta är ett resultat av att lagstiftarens överväganden och det 
underliggande beredningsunderlaget skiljer sig åt en hel del mellan de olika 
lagarna. Det innebär att det exempelvis rörande 2007 års lag finns tillräck-
ligt med underlag för att studera integritets- och säkerhetsintressena separat, 
medan det i fråga om 2012 års inhämtningslag inte finns tillräckligt med 
underlag för att dispositionsmässigt skilja dessa åt lika tydligt. Då bakgrun-
den till lagstiftningen och dess faktiska metoder också skiljer sig åt kommer 
också vissa särskilda frågor analyseras mer utförligt i vissa fall än i andra, men 
i huvudsak kommer övervägandena att studeras utifrån samma utgångspunk-
ter. i detta kapitel berörs också de utvärderingar som gjorts av de olika lagarna 
för att illustrera utfallet, och i vissa fall utvecklingen av, lagstiftningen och 
lagstiftarens avvägningar.

8.1 Historiska avvägningar – en bas för jämförelse
införandet av regler om preventiv tvångsmedelsanvändning 2007 var inte 
första gången sådan tvångsmedelsanvändning hade diskuterats i lagstiftnings-
sammanhang. Ett antal tidigare propositioner och utredningar från 60-talet 
och framåt har utifrån olika utgångspunkter tagit upp frågan om huruvida 
avlyssning eller övervakning av kommunikation borde vara tillåtet även i före-
byggande syfte, dvs. innan en bestämd grad av misstanke går att fastställa, eller 
i situationer när endast en mycket låg misstanke mot en specifik individ före-
ligger. Som framgår av att preventiva tvångsmedel först 2007 kom att kunna 
appliceras på svenska medborgare ledde inget av dessa tidigare överväganden 
fram till någon konkret lagstiftning. Däremot ger de avvägningsresonemang 
som förts i samband med dessa tidigare lagstiftningsdiskussioner en bild av 
hur preventiva tvångsmedel och förändringar i mer preventiv riktning tidigare 
uppfattats och vilka skäl som legat bakom att de inte införts. Detta avsnitt 
tjänar därför som en bas mot vilken senare överväganden kan jämföras.

8.1.1 Avvägningar åren 1965–1985
Det första tillfälle då förändringar i mer preventiv inriktning diskuterades mer 
utförligt var i samband med den parlamentariska nämnd som utredde säker-
hetstjänstens arbete i efterdyningarna av spionaffären med flygvapen översten 
Stig Wennerström. i nämndens betänkande diskuterades att ”enbart sett ur 
synpunkten av största möjliga effektivitet i Säkerhetspolisens spaningsverk-
samhet” så kunde man tänka sig vissa justeringar i tvångsmedlens tillämpning. 
Nämnden diskuterade bland annat om det kunde vara lämpligt att ge Säker-
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hetspolisen möjlighet att använda telefonavlyssning redan då misstanke fanns 
om brott som föll under 1952 års lag. Enligt då gällande rätt krävdes nämligen 
att misstanke avsåg en viss person och att kontrollen bara kunde riktas mot 
denne person. En sådan förändring kunde enligt utredningen utifrån vad som 
var känt om säkerhetshoten mot Sverige underlätta förhindrandet av illegal 
underrättelseverksamhet.1325 Utredningen gick dock vidare i sin analys och 
uttalade:

”Den för närvarande gällande lagregleringen har dock den uppenbara för-
delen att den innehåller en bestämd avgränsning av de fall då kontrollen får 
användas: först då misstanken nått sådan intensitet att den kan hänföras till 
viss person. Häri ligger en garanti mot missbruk av telefonavlyssning, som 
man icke ens för en så viktig spaningsverksamhet som den förevarande bör 
avstå från.”1326

Strax efter flygkapningen på Bulltofta 1972 gav regeringen i uppdrag till en 
parlamentarisk kommission att ta fram förslag för att minska riskerna för 
politiska våldsdåd i Sverige. Kommissionens direktiv kan bara beskrivas som 
föredömligt förutsättningslösa:

”Utgångspunkten för kommissionens arbete bör vara att alla uppslag som kan 
vara ägnade att minska riskerna för politiska våldsdåd bör prövas. De förslag 
som läggs fram måste dock vara sådana att de kan genomföras utan att värden 
som är omistliga i ett demokratiskt rättssamhälle offras. Några närmare direk-
tiv för kommissionens arbete torde inte behövas.”1327

Kommissionen lade fram förslag om utökad kontroll och övervakning av 
utlänningar i Sverige. Utgångspunkten var enligt kommissionen att man fick 
räkna med att många av de presumtiva terrorister som kommer till vårt land 
inte kan utvisas på grund av att de är att anse som politiska flyktingar. Någon 
förändring i asylrätten var enligt kommissionen inte lämplig. istället var det 
angeläget att förebygga att de under sin vistelse i landet deltog i eller medver-
kade till politiska våldsdåd. Detta skulle ske genom att ge polisen de befogen-
heter som var nödvändiga för att övervaka och kontrollera dessa individer.1328 
Det fanns dock, menade kommissionen, betänkligheter mot att rucka på de 
rättssäkerhetsgarantier som ordinarie regelverk ställde upp ”till skydd för den 
enskilde mot otillbörliga angrepp på hans personliga integritet”,1329 så som 

1325 SOU 1968:4, s. 40.
1326 SOU 1968:4, s. 40.
1327 Prop. 1973:37, s. 35.
1328 Prop. 1973:37, s. 87 (redovisning av kommissionens slutsatser).
1329 Prop. 1973:37, s. 88.
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krav på skälig misstanke. Det var av detta skäl som kommissionen avvisat 
tanken på att utvidga de generella tvångsmedelsmöjligheterna. Däremot fick 
dessa betänkligheter ge vika när personer efter en föregående prövning funnits 
utgöra ett hot mot den allmänna säkerheten på grund av sitt samröre med 
politiska terroristgrupper, och på den anledningen inte ansetts vara önskvärda 
i landet. Det vill säga sådana som hade ett avvisningsbeslut mot sig på säker-
hetsgrunder men som fick stanna i landet på grund av humanitära skäl.1330 
När det gällde dessa (fåtalet) individer anförde kommissionen:

”Det är enligt kommissionens mening självklart, att de många laglydiga och 
skötsamma invånarnas berättigade krav på skydd mot våld och terror måste 
sättas framför ett litet fåtal presumtiva terroristers intresse av skydd för sin 
personliga integritet.”1331

Kommissionen menade att det var ovisst huruvida de föreslagna möjlighe-
terna till exempelvis hemlig teleavlyssning faktiskt skulle leda till att polisen 
avslöjar planerade terrordåd. Däremot kunde lagstiftningen kunna få en ”inte 
obetydlig allmänpreventiv effekt”. Det kunde också menade kommissionen 
bli så att de utlänningar som blev föremål för övervakning valde att lämna 
landet frivilligt om de kunde göra det utan risk för liv eller hälsa.1332

Dryga tio år senare skedde en allmän översyn av reglerna om telefonavlyss-
ning genom 1975 års utredning om telefonavlyssning. i utredningen upprepa-
des och utvecklades den tidigare nämnda Wennerströmsutredningens slutsats 
om vilken nivå av misstanke som skulle krävas för bruk av telefonavlyssning. 
Det poängterades att misstankegraden skälig misstanke var en lämplig nivå 
utifrån två aspekter. En höjning av kravet på misstanke till sannolika skäl 
skulle innebära att telefonavlyssning endast kunde ske när utredningen av 
brottet kommit så långt att telefonavlyssningen inte längre skulle behövas. En 
sänkning av misstankegraden ansågs dock inte heller lämplig utifrån de skäl 
som redogjorts för av Wennerströmsutredningen. Det påpekades vidare att 
begreppet skälig misstanke hade en viss spännvidd och att de omständigheter 
som tillmäts vikt vid bedömningen skiftar mellan olika brott. vid bedömning 
av de brott som föranledde Säkerhetspolisen att starta en utredning var dessa 
så grova att kravet för att nå upp till skälig misstanke ofta torde ligga i den 
nedre delen av skalan eftersom det tycktes ofrånkomligt att brottets grovhet 
inverkade på bedömningsskalan. De misstankar mot personer som var direkt 

1330 Ibid.
1331 Ibid.
1332 Prop. 1973:37, s. 89.
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knutna till institutioner ”om vilka det är notoriskt att de yrkesmässigt bedriver 
illegal verksamhet” skulle också lättare i och med detta samröre nå upp till skä-
lig misstanke, än de som inte var knutna till sådana institutioner. Sammantaget 
menade utredningen att det inte i en allmängiltig formulering var möjligt att 
täcka vad som borde utgöra lägsta godtagbara nivå för skälig misstanke. Detta 
var istället en bedömningsfråga som borde lämnas åt rättstillämpningen.1333

8.1.2 Avvägningar efter mordet på statsminister Olof Palme
Efter mordet på statsminister Olof Palme tillsattes en parlamentarisk kommis-
sion med uppdrag att utvärdera bland annat terroristlagstiftningen. Genom 
terroristlagstiftningen kunde som redan nämnts tvångsmedel användas mot 
vissa utlänningar som vistades i riket för att utröna om de, eller en grupp de 
tillhörde eller verkade för, hade för avsikt att utföra terroristattentat.1334 En 
förutsättning för att använda tvångsmedel var att det fanns ett utvisnings-
beslut som inte kunde verkställas, varför de som blev föremål för tvångsmed-
len så att säga vistades i Sverige på lånad tid. Det hade från olika håll framförts 
dels att tvångsåtgärder som telefonavlyssning borde få tillämpas redan innan 
ett beslut om avvisning av utlänningen förelåg, dels att även presumtiva ter-
rorister som är svenska medborgare borde få övervakas enligt terroristlagstift-
ningen.1335 Kommissionen avslog i sitt betänkande år 1988 båda dessa förslag 
och uttalade bland annat:

”terroristbestämmelserna är så konstruerade att de är tillämpliga om det finns 
grundad anledning att anta att vederbörande tillhör en terroristorganisation 
och det härutöver föreligger fara för att han här medverkar till terroristhand-
lingar. Enligt vår uppfattning är beviskraven i bestämmelserna så låga, att det 
knappast kan anses försvarligt att ge möjlighet till tvångsåtgärder vid ännu 
svagare misstankar”1336

i fråga om det borde införas en möjlighet att applicera reglerna även på sven-
ska medborgare framförde kommittén:

”En princip i den svenska straffprocesslagstiftningen är att inga tvångsåtgär-
der får vidtas utan att det föreligger en misstanke om att ett brott har be -
gåtts. Det finns alltså inga möjligheter för polisen att i spaningssyfte vidta 
tvångsåtgärder som husrannsakan eller telefonavlyssning mot svenska med-
borgare utan att det föreligger en sådan misstanke. Principen är nödvändig 

1333 SOU 1975:95, s. 97.
1334 Se avsnitt 6.2.1 ovan samt närmast föregående avsnitt.
1335 SOU 1989:104, s. 154–155.
1336 SOU 1988:18, s. 170–171.
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bl.a. av hänsyn till den personliga integriteten. De tvångsåtgärder som enligt 
spaningslagen kan riktas mot utlänningar är att se som ett undantag från 
principen. Undantaget kan anses försvarligt endast som ett utflöde av vår 
rätt att själva bestämma vilka utlänningar som får vistas här i landet. att göra 
ytterligare undantag kan inte komma i fråga.”1337

8.1.3 Terroristlagstiftningen ses över 1989
Kort efter att Palmekommissionen presenterat sitt betänkande skulle terrorist-
lagarna bli föremål för ännu en översyn, denna gång av terroristlagstiftnings-
kommittén vars betänkande presenterades 1989.1338 även i detta samman-
hang togs frågan om preventiva tvångsmedel upp. i den allmänna debatten 
hade framförts att dessa tvångsmedel, som skilde sig från rättegångsbalken på 
så vis att någon misstanke om brott inte behövde föreligga, borde få tillämpas 
även mot svenska medborgare.1339

i sitt betänkande konstaterade kommittén att terroristhandlingar på svensk 
mark hade blivit allt vanligare. De pekade särskilt på vissa genomförda och 
planerade våldsdåd som fått stor uppmärksamhet. Här kan särskilt nämnas 
mordet på den jugoslaviske ambassadören i Stockholm av kroatiska separa-
tister 1971; flygkapningen på Bulltofta av kroatiska separatister 1972; atten-
tatsplanerna av Japanska Röda Armén mot Libanons ambassad i Stockholm 
1975; ockupationen och sprängningen av västtyska ambassaden i Stockholm 
av Rote Armeefraktion (raF) 1975; raFs planer på att kidnappa statsrådet 
anna-Greta Leijon 1977; mordet på en avhoppad PKK-medlem på öppen 
gata i Uppsala 1984; samt sprängningen av tre bomber vid judiska synagogan 
och North-West Orient Airlines kontor i Köpenhamn 1985 med bomber som 
visade sig vara tillverkade i Sverige.1340 i sina allmänna utgångspunkter lade 
kommittén följaktligen vikt vid att terrorismen under de senaste decennierna 
utvecklats till ett allvarligt internationellt problem och att bekämpandet av 
denna terrorism hade givits hög prioritet i praktiskt taget alla stater, något 
som hade samband med ”den ständigt ökande eller i varje fall oavbrutet höga 
frekvensen av terroraktioner och med dessas geografiska spridning”.1341 Det 
påpekades också att den moderna tekniken erbjudit många nya möjligheter 
för den som vill bruka våld för att nå politiska resultat.1342

1337 SOU 1988:18, s. 175.
1338 SOU 1989:104.
1339 Ibid. s. 224.
1340 Ibid. s. 63–70.
1341 Ibid. s. 179.
1342 Ibid.
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trots den dystra bakgrund som kommittén presenterat föreslogs inga 
utvidgningar av de preventiva övervakningsreglerna i terroristlagstiftningen. 
Det framfördes dock att reglerna om möjlighet till telefonavlyssning fort-
farande var nödvändiga att behålla i terroristlagstiftningen utifrån att det i rB 
saknades möjlighet att tillgripa sådana tvångsmedel när uppgifter fanns om 
att en organisation planerade ett terroristdåd men inget som samtidigt pekade 
på att en viss bestämd i Sverige bosatt medlem var inblandad.1343 Kommit-
tén hade övervägt om behovet av preventiva tvångsmedel i sådana situationer 
kunde lösas genom mer generellt inriktade regler i rättegångsbalken. i sin 
slutsats konstaterade dock kommittén att så inte var möjligt utan att drastiskt 
sänka skyddsnivån:

”Det är sålunda enligt kommitténs mening knappast tänkbart att införa 
möjligheter till tvångsmedel på så förhållandevis svaga grunder som terrorist-
lagstiftningen ger utrymme för med sikte på att bereda skydd mot allvarlig 
brottslighet i allmänhet. Detta skulle förutsätta genomgripande förändringar 
i rättegångsbalkens regelsystem av en art som från principiella synpunkter 
skulle te sig ytterst tvivelaktig. Det är nämligen i och för sig ingen tvekan 
om att terroristlagstiftningens regler om tvångsmedel avviker från de rätts-
säkerhetskrav som av tradition har brukat upprätthållas i vårt land. Som förut 
har sagts får reglerna sin legitimitet just av det skälet att de riktar sig mot en 
mycket liten grupp personer som vi inte vill ha kvar i landet därför att de 
anses representera en fara, men som ändå tillåtits stanna här av humanitära 
skäl.”1344

Nästa fråga som kommissionen berörde var om vissa tvångsåtgärder i spa-
ningssyfte som återfanns i terroristlagstiftningen skulle göras tillämpliga på 
presumtiva terrorister som är svenska medborgare. i sin slutsats kring dessa 
synpunkter återkommer kommissionen till principiella problem med detta 
och ansluter sig till den uppfattning som framförts i den parlamentariska 
kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme; hur tvångsåtgärder-
na utgör undantag från de principer som gäller för den svenska straffprocess-
lagstiftningen och att undantaget kan anses försvarligt endast som ett utflöde 
av vår rätt att själva bestämma vilka utlänningar som får vistas här i landet.1345

terroristlagstiftningskommittén tog också ställning till frågan om huruvida 
tvångsåtgärder kunde få vidtas i spaningssyfte innan ett beslut om utvisning 
tagits mot en presumtiv terrorist. Det vill säga om det skulle kunna bli möjligt 

1343 SOU 1989:104, s. 219.
1344 Ibid. s. 220.
1345 Ibid. s. 224–225.
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att företa telefonavlyssning för att på så vis skaffa underlag för regeringens 
beslut i avvisnings- eller utvisningsärendet. Den frågan hade också tidigare 
behandlats av den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet 
på Olof Palme då det från olika håll hade framförts sådana förslag.1346 Kom-
missionen hade i sin utredning avfärdat sådana idéer och kommittén gjorde 
samma bedömning och framförde:

”terroristlagstiftningens bestämmelser om tvångsåtgärder i spaningssyfte av -
viker från motsvarande bestämmelser i rättegångsbalken framför allt på så sätt 
att åtgärderna får tillgripas trots att misstanke om brott inte föreligger. vid 
bestämmelsernas tillkomst framhölls att den viktigaste begränsningen ligger i 
att de kan tillgripas endast mot de som har ett avvisnings- eller utvisningsbe-
slut på sig men tillåtits stanna i Sverige därför att han är en politisk flykting 
eller av andra skäl. i botten ligger alltså i varje särskilt fall en bedömning av 
regeringen att vederbörande att vederbörande utgör en allvarlig säkerhetsrisk. 
att utvidga tillämpningen av dessa ingripande bestämmelser bör enligt kom-
mitténs uppfattning inte komma i fråga.”1347

istället valde kommittén att förorda en skärpning av kraven som terrorist-
lagstiftningen ställde vid användning av hemlig teleavlyssning och andra 
tvångsmedel preventivt, genom att ett krav på att åtgärden skulle bedömas ha 
be  tydelse för att utröna om en organisation eller grupp planlägger eller förbe-
reder en brottslig gärning som innefattar våld, hot eller tvång för politiska syf-
ten, för vilket minimistraffet är fängelse i två år. valet av detta nya straffmini-
mum skedde för att inkludera bland annat mord, människorov samt grova fall 
av kapning av luftfartyg ”som rimligen bör tillhöra de kriminella handlingar 
som motiverar en tillämpning av den ifrågavarande särlagstiftningen”.1348

Beträffande de preventiva tvångsåtgärder i spaningssysfte som utredningen 
uttalat sig om och som redovisats ovan instämde departementschefen genom-
gående med kommitténs slutsatser.1349

8.1.4 Översynen av de hemliga tvångsmedlen 1989
När hemlig teleövervakning – även det år 1989 – infördes i rättegångsbalken 
förde justitieministern en diskussion om vilken grad av misstanke som skulle 
krävas för att såväl hemlig teleövervakning som hemlig teleavlyssning skulle få 
tillämpas. Förslag hade lagts av tvångsmedelskommittén i ett delbetänkande 

1346 SOU 1988:18, s. 170 f.
1347 SOU 1989:104, s. 227.
1348 Ibid. s. 222.
1349 Prop. 1990/91:118, s. 46–50.
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1981 om att dessa tvångsmedel skulle få användas redan innan det fanns en 
misstänkt för ett inträffat brott, samt att en polis skulle kunna besluta om när 
befogenheten skulle tas i anspråk. Denna uppfattning delades dock inte av 
departementschefen som höll med om att det förvisso skulle vara till fördel 
för brottsutredningen, men att större vikt borde läggas vid integritetsaspekter.

”Emellertid skulle man med en sänkt misstankegrad öka risken för att avlyss-
ning äger rum i fall där brottsmisstanken visar sig obefogad och avlyssningen 
rikta sig mot en oskyldig. Denna risk kan naturligtvis aldrig elimineras, men 
den bör i görligaste mån begränsas. i likhet med en stor majoritet av remiss-
instanserna anser jag att vid denna avvägning främst integritetsaspekterna bör 
ges störst tyngd och att hemlig teleavlyssning således även i fortsättningen bör 
få användas endast mot den som är skäligen misstänkt för brottet.”1350

i fråga om hemlig teleövervakning, som ansågs utgöra en mindre inskränk-
ning av den personliga integriteten än telefonavlyssning – fastställdes också 
den syn på kravet på misstanke som speglat tidigare överväganden.

”När det gäller frågan vilken grad av misstanke som skall krävas är jag – av 
motsvarande skäl som jag redovisat i avsnittet om hemlig teleavlyssning – inte 
beredd att godta kommitténs förslag om att det skall räcka med att den som 
skall övervakas kan misstänkas för brottet. jag kan tillägga att det inte ens vid 
misstanke om de allvarligaste högmålsbrotten och brotten mot rikets säkerhet 
i 1952 års lag gjorts undantag från kravet på skälig misstanke för att telefonö-
vervakning skall få användas. jag förordar alltså samma misstankenivå som 
vid hemlig teleavlyssning nämligen skälig misstanke.”1351

vid lagändringen 1989 fördes även en mer allmän diskussion om de avväg-
ningar som gjordes mellan integritetsaspekter och intresset av att beivra brott. 
Departementschefen konstaterade att telefonavlyssningen är ett mycket all-
varligt intrång i den personliga integriteten. avlyssnaren kan ta del av förtro-
liga samtal och meddelanden mellan människor utan deras medgivande eller 
vetskap. Förutom individens intresse av att telefonhemligheten respekterades 
på  pekade departementschefen att det även finns ett allmänt intresse att res-
pektera densamma. Om tilliten till telehemligheten rubbas uppstod enligt 
departementschefen misstro bland medborgarna som kunde ge upphov till 
en för samhällslivet skadlig otrygghet och ryktesspridning. Det konstaterades 
därför att om telefonavlyssning skulle tillåtas skulle åtgärden reserveras till 

1350 Prop. 1988/89:124, s. 44.
1351 Ibid. s. 49.
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sådana fall då medborgarna i allmänhet var beredda att godta det med hänsyn 
till det intresse som utgjorde motiv för åtgärden.1352

telefonavlyssning hade också enligt departementschefen en särställning 
i förhållande till de flesta andra tvångsmedel genom den sekretess som den 
omgärdas av. Där skyddet för missbruk av tvångsmedel i allmänhet ligger i 
att den utsatta är medveten om åtgärden och kan få den prövad av domstol 
eller annan myndighet, så saknas denna möjlighet i fråga om de hemliga 
tvångsmedlen. Kontrollen från massmedia och den allmänna opinionen blev 
enligt departementschefen av samma anledning att betrakta som illusorisk.

”i skydd av sekretessen kan en oriktig tillämpning uppstå, som i olyckliga 
situationer kan övergå i direkt missbruk av befogenheterna. mot denna bak-
grund framstår det som särskilt angeläget att ha regler som inte är tänjbara 
och att eftersträva ett beslutsförfarande som såvitt möjligt garanterar en kor-
rekt tillståndsgivning. alla överväganden beträffande telefonavlyssning som 
tvångsmedel måste ske mot denna bakgrund.”1353

8.1.5 Säpokommittén 1990
Året efter dessa tre utredningar kom ännu en utredning som kom att resonera 
kring frågan om preventiva tvångsmedel. Denna gång var det Säpokommittén 
som bland annat utredde frågan om buggning skulle bli tillåtet vid utredning 
av mycket allvarliga brott. När det gällde huruvida det kunde gå att tänka sig 
att slopa kravet på misstanke rörande ett visst brott konstaterade kommittén 
att utredningsläget vid samhällsfarlig och svårutredd brottslighet ”inte sällan 
vara sådant att det är svårt att konkretisera misstanken till ett visst brott, och att 
det därför i stället borde räcka med endast en misstanke om brottslig verksam-
het.” Utredningen hänvisade också till terroristlagstiftningens regler där sådan 
möjlighet fanns. i slutändan konstaterade dock Säpokommittén att ”[d]etta får 
emellertid ses som ett undantag från en i vår straffprocess vedertagen princip 
att tvångsåtgärder får vidtas endast om det föreligger misstanke om att ett visst 
brott har begåtts. Undantaget i terroristlagstiftningen kan anses försvarligt 
endast som en konsekvens av vår rätt att själva bestämma vilka utlänningar som 
får vistas i landet.”1354 i slutändan stannade kommittén vid att det på samma 
sätt som enligt rättegångsbalken och 1952 års lag skulle krävas att misstanken 
gällde ett visst brott.

1352 Prop. 1988/89:124 s. 36–37.
1353 Ibid. s. 37.
1354 SOU 1990:51 s. 169 f.
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8.1.6 Buggningsutredningen 1998
Nio år senare skulle Buggningsutredningen utöver att utreda frågan om 
att tillåta hemlig rumsavlyssning även göra vissa överväganden om hemlig 
teleavlyssning och hemlig teleövervakning. Utredningen hade fört diskus-
sioner med brottsbekämpande myndigheter om det fanns ett behov av att 
sänka misstankegraden för användande av hemlig teleavlyssning från skälig 
misstanke till kan misstänkas. En överväldigande majoritet, praktiskt taget 
samtliga tillfrågade, hade framfört att det inte fanns något sådant behov. Det 
ansågs vara fråga om resurskrävande tvångsmedel som borde reserveras för 
utredningar där dessa kunde förväntas leda till resultat. Utredningen anslöt sig 
till de argument mot en sänkt misstankegrad som framförts i samband med 
1989 års lagstiftningsärende som redovisats ovan; risken för att tvångsmedlet 
skulle rikta sig mot en oskyldig person skulle öka på ett sätt som inte kunde 
anses godtagbart.1355

”att oskyldiga utsätts för integritetskränkande tvångsmedel bör undvikas så 
långt som det är möjligt, och det sagda bör gälla oavsett om det är tredje man 
eller den ursprungligen misstänke som drabbas. Utredningens slutsats blir 
således att integritetsintresset även fortsättningsvis bör väga tungt vid den 
avvägning som måste göras mellan detta intresse och intresset av att utreda 
brott. Enligt utredningens uppfattning framstår misstankegraden skälig miss-
tanke fortfarande som den nivå där såväl effektivitets- som integritetsskydds-
intresset bäst kan tillgodoses.”1356

intressant att notera i samband med Buggningsutredningens betänkande är 
att Säkerhetspolisen framförde att man i princip var nöjd med den dåvaran-
de lagstiftningen för hemlig teleavlyssning. 1952 års tvångsmedelslag fyllde 
enligt Säkerhetspolisens beräkning ca 80–90 % av deras behov av hemlig 
teleavlyssning.1357 Samtidigt gjorde Buggningsutredningen ändå vissa utta-
landen rörande en renodlat preventiv roll för de hemliga tvångsmedlen i all-
mänhet, en fråga som föranletts av att vissa myndighetsföreträdare ansett att 
buggning borde få användas i preventivt syfte. Utredningen ansåg att det 
saknades anledning att överväga buggningens eventuellt preventiva roll sepa-
rat från andra tvångsmedel så som hemlig teleavlyssning. Utan att ta ställ-
ning till frågan om preventiva tvångsmedel i sak så föreslog utredningen ett  

1355 SOU 1998:46, s. 389–390.
1356 Ibid. s. 390.
1357 Ibid. s. 285. Däremot fanns en önskan från Säkerhetspolisens sida att ta del av telemed-
delanden som lagrades hos teleoperatören i någon form av meddelandebox eller liknande.
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tänkbart alternativ till att öppna upp för tvångsmedlen utanför en förunder-
sökning.

”Om man anser att det finns ett tillräckligt stort behov av att kunna använda 
tvångsmedel redan innan en förundersökning är inledd och att det kan accep-
teras ur rättssäkerhetssynpunkt vore en lösning att i stället antingen kom-
plettera det nuvarande kravet på misstanke om konkret brottslig gärning i 
23 kap. 1 § rättegångsbalken för att få inleda förundersökning eller att överge 
det kravet och ersätta det med ett krav på misstanke om brottslig verksam-
het av visst slag. i så fall skulle samtliga tvångsmedel kunna användas på ett 
tidigare stadium.”1358

Samtidigt menade utredningen att frågan om preventiva tvångsmedel var 
sådan som borde utredas i särskild ordning och i ett sammanhang där alla 
tvångsmedel i så fall kunde behandlas i samlad form, en fråga som låg utanför 
utredningens direktiv.1359

8.1.7 Preventiva trevanden
vad som framgår av de avvägningar som avfärdat tanken på preventiva tvångs-
medel är att effektivitetsfördelarna med att använda preventiva tvångsmedel 
inte framstod som tveksamma. tvärtom pekade redan Wennerströmsutred-
ningen tydligt på hur dessa fördelar skulle kunnat vara av godo för Säker-
hetspolisen. Likaså terroristlagstiftningskommitténs betänkande 1989 visar 
mycket tydligt på att det finns ett starkt behov av att förhindra internationell 
terrorism utifrån den hotbild som existerade och de terrorattentat som redan 
begåtts på svensk mark. Samtliga dessa utredningar kommer dock till slutsat-
sen att risken för att dessa tvångsmedel missbrukas var påtaglig nog för att de 
inte bör användas annat än när skälig misstanke kan konstateras. vad gäller 
de utredningar som berört preventiva tvångsmedel utifrån terroristlagarna går 
det att konstatera att de i mycket starka ordalag avfärdar tanken på att i en 
vidare omfattning använda tvångsmedel på spaningsstadiet utan att misstanke 
om brott föreligger. Den synnerligen avgränsade grupp individer som kunde 
bli föremål för dessa tvångsmedel tycks vara det som gjorde att användningen 
utifrån rättssäkerhetsaspekter överhuvudtaget sågs som godtagbar.

Det framstår utifrån ovanstående redovisade utredningar som att den 
avvägning mellan säkerhet och integritet som utredningarna gjorde, vägde 
över för integritetshänsyn inte på grund av att utredningarna inte uppmärk-

1358 SOU 1998:46, s. 332. Utredningen pekade på att liknande förslag framförts av Ekelöf i 
en artikel i Svensk juristtidning 1982, s. 654.
1359 SOU 1998:46, s. 334.
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sammat de potentiella effektivitetsvinsterna i tvångsmedelsanvändningen, 
utan för att integritetsaspekter och risken för missbruk ansågs väga tyngre.

Utöver Buggningsutredningens konstaterande om att preventiva tvångs-
medel borde övervägas i särskild ordning så går det att se vissa trevande, om än 
förbehållsamma, steg mot en mer accepterande syn på preventiva tvångsme-
del i betänkanden från början av 2000-talet. Som berörts ovan konstaterade 
Säkerhetstjänstkommissionen 2002 att regleringen av tvångsmedel i rätte-
gångsbalken inte var särskilt väl lämpad för Säkerhetspolisens verksamhet. 
Denna slutsats kom att upprepas av 11-september-utredningen vars betän-
kande presenterades 2003. Utredningen föreslog att Säkerhetspolisens under-
rättelseverksamhet skulle omvandlas till en civil myndighet. Utredningen 
föreslog dock även vissa utvidgningar av de informationsinhämtande tvångs-
medlen i preventiv riktning för en sådan föreslagen civil myndighet. Det är 
värt att notera en viss antydan från utredningens sida att direktiven inte nöd-
vändigtvis hade gett utredningen särskilt stort manöverutrymme i detta avse-
ende.1360 Utredningen konstaterade att preventiva tvångsmedel skulle inne-
bära ett skifte från ett lagföringsintresse till ett preventionsintresse, men att 
det inte nödvändigtvis behövde innebära att tillämpningen blev mindre res-
triktiv.1361 Det konstaterades dock att statsmakten tidigare förhållit sig mycket 
skeptisk till att frångå kravet på misstanke för tvångsmedels användningen. 
Utredningen menade dock att om en civil underrättelseorganisation infördes 
som var separat från polisen, så skulle de farhågor som tidigare uttryckts inte 
ha samma styrka i fråga om en icke polisiär organisation utan rapporterings- 
och ingripandeplikt och utan verkställighetsbefogenheter.1362

1360 SOU 2003:32, s. 266:
”En grundläggande utgångspunkt för utredningen är att man måste iaktta stor försiktighet 
med att låta terrordåden i USa den 11 september 2001 och de terroraktioner som därefter 
har företagits i olika länder bilda utgångspunkt för någon generell utvidgning av säkerhets-
tjänstens befogenheter. i direktiven sägs emellertid uttryckligen att utredningen skall se efter 
om nuvarande lagstiftning och annan rättslig reglering ger de ansvariga myndigheterna möj-
ligheter att snabbt och effektivt vidta åtgärder för att förhindra, bekämpa och i övrigt hantera 
omfattande terroristattentat och andra likartade extraordinära händelser. i det perspektivet 
har naturligtvis möjligheten för säkerhetstjänsten att inhämta information stor betydelse.”

1361 Ibid. s. 268.
1362 Ibid. s. 270. Problemet med Säkerhetspolisens dubbla roller, som underrättelse myn-
dighet och polisiär organisation berördes också i utredningen om polisiär signalspaning, 
SOU 2009:66, s. 108, där konstaterades att till skillnad från vad som gällde i andra länder 
hade Säkerhetspolisen en ingripandeskyldighet som påverkade deras underrättelseverksamhet:

”med den polisiära delen av Säkerhetspolisens uppdrag följer de skyldigheter som 
ankommer på varje polismyndighet och på de polismän som är anställda vid en sådan 
myndighet. Som exempel kan nämnas varje polismans skyldighet enligt 9 § polislagen 
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”Slutsatsen för utredningen är att, om förslaget om en ny organisation för 
polisen godtas, det i detta sammanhang också bör göras en översyn med sikte 
på att teleavlyssning och vissa andra metoder för inhämtande av underrättel-
ser skall kunna ske i preventivt syfte.”1363

Eftersom utredningen menade att organisationsformerna skulle bli så centrala 
för ett sådant förslag om preventiva tvångsmedel så var det inte menings-
fullt att lägga fram några mer konkreta förslag i betänkandet.1364 Någon 
omorga nisation skulle dock inte komma att ske. Däremot blev 11-september-
utredningens trevande slutsatser om den eventuella möjligheten att överväga 
preventiva tvångsmedel i en civil underrättelseorganisation applicerade på 
Säkerhetspolisens redan existerande organisation och lyftes fram frikopplade 
från den institutionella ram som i 11-septemberutredningen sett som en för-
utsättning för förslagen.1365

Genom en ändring av tvångsmedlen i rättegångsbalken 2003 fick hemlig 
teleavlyssning och hemlig teleövervakning utöver en teleadress tillhörande den 
misstänkte även avse en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta 
att den misstänkte kommer att ringa till eller på annat sätt kontakta.1366vid 
utvidgandet av tvångsmedlen till att omfatta även adresser som en misstänkt 
kan tänkas kontakta fördes en avvägningsdiskussion som baserades på frågan 
om risken att för brottsutredningen ovidkommande personer blir föremål för 
avlyssning. Det konstaterades att det även med de regler som redan gällde så 
fanns det en risk att en ovidkommande person blev avlyssnad i samband med 
att denne blev uppringd av eller ringde till en misstänkt vars telefon avlyss-
nades. regeringen menade att skillnaden mellan dessa situationer knappast 
kunde ses som betydande, särskilt inte om den nya regeln bara fick användas 
när det fanns synnerliga skäl att anta att kontakt skulle tas.1367

(1984:387) att rapportera brott som kommer till hans eller hennes kännedom och myn-
dighetens skyldighet att inleda förundersökning för det fall det finns anledning att anta 
att ett brott under allmänt åtal har förövats (23 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbalken). Säker-
hetspolisen har alltså, till skillnad från de flesta säkerhetstjänsterna i andra länder, en 
skyldighet att agera polisiärt på grund av vad som kommer till myndighetens kännedom. 
Denna skyldighet är naturligtvis inte beroende av i vilken organisatorisk del av verksam-
heten som informationen kommer till myndighetens kännedom.”

1363 SOU 2003:32, s. 270.
1364 Ibid.
1365 Se avsnitt 8.2 nedan.
1366 Prop. 2002/03:74, s. 37.
1367 Ibid. s. 38, se även SOU 1998:46, s. 401. jämför SOU 1988:18 s. 128 och Prop. 1988/89:124 
s. 45 f. där samma fråga bemöttes med tveksamhet ur integritetssynpunkt och något förslag till 
sådan nyordning inte genomfördes.
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resonemanget framstår som något underligt. Det är förvisso riktigt som 
regeringen framförde att för utredningen ovidkommande personer redan 
kunde råka få sina samtal inspelade om de kontaktar en misstänkt. Detta är 
dock framför allt att betrakta som en i viss mån ofrånkomlig brist i tvångs-
medlet. Det måste trots allt vara en väsentlig skillnad mellan att tredje part 
får de samtal denne gör till en telefon avlyssnade utan att vara misstänkt för 
ett brott, och den situationen att personen får samtliga – åtminstone inkom-
mande – samtal avlyssnade utan att vara misstänkt för ett brott. att använda 
olyckliga men kanske ofrånkomliga integritetsbrister i ett tvångsmedel som 
motivering för att utvidga tvångsmedlet så att integritetsproblemet blir större 
framstår därför i sammanhanget som tveksamt. regeringen framhöll dock att 
det starka antagande som måste finnas om att personen i fråga kommer att 
kontaktas gör att integritetsproblemet blir mindre. Förändringen innebar i 
slutändan ändå en principiellt viktigt förändring där samröre med misstänkt 
kriminella blir ett giltigt skäl för avlyssning utan att misstanke om brott mot 
individen teleadressen tillhör föreligger, vilket får ses som ett första steg mot 
en tillåtande syn på möjligheterna att applicera tvångsmedel mot personer 
utan att någon föregående misstanke har uppnåtts.

8.2 2007 års preventivlag
inhämtning av kommunikationsinnehåll för underrättelsesyften, vad som kan 
benämnas preventiv avlyssning och övervakning av elektronisk kommunika-
tion fick för första gången uttryckligt lagstöd år 2007 när lagen (2007:979) 
om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (2007 års preventiv-
lag) infördes. visserligen har det funnits begränsade undantag. Den så kallade 
terroristlagstiftningen har som redan berörts gett möjligheter till preventiv 
avlyssning och övervakning av kommunikation rörande vissa utlänningar 
med avvisningsbeslut mot sig grundade på säkerhetshänsyn men som inte 
kunnat avvisas av en eller annan anledning.1368 vissa uppgifter om elektronisk 
kommunikation har också som nämnts ovan, utan något uttryckligt lagstöd 
inhämtas redan tidigare genom användning av rättegångsbalkens regler. viss 
övervakningsinformation har också hämtats in genom att tillämpa LEK, vil-
ket har berörts ovan. Sedan 2007 har dock regelverket kommit att genomgå 
en tydlig formalisering och nya möjligheter till inhämtning av såväl kommu-
nikationsinnehåll som andra uppgifter har införts.

1368 Se avsnitt 6.2.1.
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Som nämnts i avsnitt 6.5.1 ovan var 2007 års preventivlag delvis ett resultat 
av Säkerhetstjänstkommissionens slutsatser om att rättegångsbalkens tvångs-
medel inte var anpassade för stora delar av Säkerhetspolisens verksamhet. 
2007 års preventivlag tillgodoser detta behov genom att ge möjlighet för 
polisen att använda bl.a. hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och 
hemlig kameraövervakning i underrättelseverksamhet för att förhindra vissa 
allvarliga brott.1369

På många sätt kan 2007 års preventivlag ses som särskilt intressant ur pro-
portionalitetssynpunkt. Lagen innebar att preventiva tvångsmedel för första 
gången kom att kunna appliceras på svenska medborgare och innebar därmed 
ett principiellt intressant avsteg från de ställningstaganden som framförts i 
tidigare utredningar och förarbetsuttalanden. Detta formella brott med tidi-
gare gällande principer borde därmed blivit ordentligt genomlyst och kan ge 
i så fall ge ledtrådar till vilka förändringar i de bakomliggande resonemangen 
som ledde fram till denna nya syn på preventiva tvångsmedel och deras accep-
tens i rättssystemet.

8.2.1 Legalitet
Legalitetskravet behandlas inte i förarbetena på ett samlat och strukturerat 
sätt. Detta är förvisso naturligt då ett stort antal faktorer påverkar legalitets-
kravet i vid mening. De faktorer som i huvudsak påverkat detta legalitets-
krav: rekvisit för inhämtning, definitionen av vissa begrepp i dessa rekvisit 
så som brottslig verksamhet och anledning att anta, liksom de tekniska fak-
torer som avgränsar informationen som hämtas in, så som vilka teleadresser 
och informationstyper som berörs, har alla berörts i avsnitt 7.1 ovan. även 
vissa mekanismer för att förhindra missbruk, så som tillståndsgivningsfrågor 
och tillsynsfrågor har berörts under denna rubrik, även om lagstiftaren har 
behandlat vissa av dessa frågor under sina avvägningar i mer strikt mening. 
Här kommer fokus ligga på de slutsatser som går att dra av de legalitets-
aspekter som behandlats i tidigare avsnitt.

vad som blir påtagligt är att lagstiftaren vid 2007 års preventivlag tycktes 
ovillig att ta allt för stora steg från rättegångsbalkens regelverk. tvångsmed-
len är identiska genom hänvisningar till relevanta delar av rättegångsbalkens 
regelverk. tillståndsprövningen är densamma. Endast vissa delar av förutsätt-
ningarna för inhämtning skiljer sig åt. även i detta avseende tycktes dock lag-
stiftaren försiktigt söka sig från etablerade utgångspunkter i rättegångsbalken 

1369 i det följande kommer redogörelsen för lagen att begränsas till det som rör hemlig avlyss-
ning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
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trots att den preventiva verksamheten är förhållandevis annorlunda. Lagstif-
taren ändrade bevistemat som myndigheten ska kunna presentera för dom-
stolen vid ansökan om tillstånd på så vis att det rör mer osäkra antaganden 
om framtida brottslighet, vilket understryks av kopplingen till brottslig verk-
samhet. Samtidigt är ”särskild anledning att anta” i princip ett rekvisit som 
anknyter, men med en lägre grad av visshet, till tidigare existerande beviskrav 
så som skälig misstanke. Detta har också lett till vissa problem, vilket har visat 
sig i senare utvärderingar i lagen,1370 men det är på många sätt förståeligt att 
lagstiftaren inte tordes söka sig allt för långt från etablerade former för tvångs-
medelsanvändningen. vad som blir tydligt är dock att de i tvångsmedelssam-
manhang nya begrepp som lagstiftaren använt sig av, exempelvis ’brottslig 
verksamhet’ och ’särskild anledning att anta’, är vaga och svårdefinierade. Det 
förra har framför allt definierats i negativ form, som en frånvaro av konkreta 
misstankar rörande ett specifikt brott, det senare är svårt att förhålla till grän-
sen för inledande av förundersökning som ligger vid ”anledning att anta”. 
även Säkerhetspolisen har anfört att begreppet ”brottslig verksamhet” är ett 
för diffust begrepp som inte tillräckligt definierats i förarbetena.1371 Båda 
de centrala begreppen i lagstiftningen är därmed otydliga och deras faktiska 
begränsning av inhämtningen är svår att förutspå. visserligen visar senare 
utredningar på att inhämtningen varit begränsad, men det är svårt att avgöra 
om detta beror på att domstolarna ställt upp högre krav än Säkerhetspolisen 
kunnat nå upp till eller om det berott på ett litet antal ansökningar.1372

Samtidigt får det ur ett integritetsperspektiv anses positivt att lagstiftaren 
bibehållit en koppling till någon form av faktiska omständigheter som ger 
anledning till att applicera så ingripande tvångsmedel mot individen som 
det är fråga om. att, som i fråga om 2012 års inhämtningslag och signal-
spaningslagen, i första hand utgått från nyttan inhämtningen kan ha i verk-
samheten hade ur effektivitetssynvinkel för de inhämtande myndigheterna 
möjligen varit att föredra, men innebär – även jämfört med rekvisiten i 2007 
års preventivlag – en avsevärt lägre tröskel för integritetsintrånget.

8.2.2 Ändamål
även om ändamålet med den preventiva tvångsmedelsanvändningen enligt 
2007 års preventivlag i vid mening kan betecknas som arbetet för rikets säker-
het så angavs i förarbetena även vissa mer specifika ändamål. Detta ändamål 

1370 Se avsnitt 8.2.5 och 8.2.6 nedan.
1371 SOU 2009:70, s. 169.
1372 Se avsnitt 8.2.5 nedan.
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beskrevs i departementspromemorian som förebyggande eller förhindrande av 
allvarlig brottslighet.1373 i propositionen beskrevs istället ändamålet som för-
hindrandet av vissa särskilt allvarliga brott.1374 Både departementspromemo-
rian och propositionen tog dock upp likartade mer specifika ändamål som de 
preventiva tvångsmedlen var tänkta att tjäna. inom Säkerhetspolisens område 
var dessa framför allt kontraterrorismen, kontraspionaget, arbetet mot för-
fattningshotande verksamhet och annan systemhotande brottslighet.1375 De 
faktiska brott som lagen syftade till att förhindra har berörts i avsnitt 7.1.1 
ovan. ändamålen får anses vara sådana som ryms inom ramen för såväl rege-
ringsformens begränsningsklausuler i 2 kap. 20–22 §§ rF, som Europakon-
ventionens artikel 8.2.1376

8.2.3 Lämplighet & nödvändighet
i förarbetena ägnades en hel del utrymme åt att förklara varför dessa preven-
tiva tvångsmedel var nödvändiga i Säkerhetspolisens verksamhet. Delar av 
denna redogörelse utgör också samtidigt komponenter i lagstiftarens bedöm-
ning av vikten av att uppfylla ändamålet. Här kommer i första hand analysen 
av behovet av åtgärden i verksamheten att beröras, medan de faktorer som 
bidrog till vikten av att verksamheten skulle ges tillgång till dessa preventiva 
tvångsmedel i första hand kommer beröras under frågan om åtgärdens pro-
portionalitet.

För att visa på behovet av de preventiva tvångsmedlen utgick lagstiftaren 
från en problembeskrivning som rörde på vilka sätt de sedan tidigare exis-
terande tvångsmedlen inte lämpade sig för Säkerhetspolisens brottsförebyg-
gande uppdrag. Delar av dessa synpunkter har berörts i avsnitt 6.5 ovan. vissa 
synpunkter som nämndes i förarbetena bör dock nämnas särskilt.

till att börja med konstaterades i propositionen hur den allvarliga brotts-
lighet som Säkerhetspolisen har till uppgift att bekämpa äventyrar stora sam-
hällsvärden och utgör ett hot mot enskilda människors liv och hälsa. Det kan 
möjligtvis invändas att så alltid har varit fallet, men regeringen tryckte även 
på hur den under senare åren ökade terrorismen hade förstärkt denna hotbild. 
i sitt arbete ställs Säkerhetspolisen enligt regeringen ibland mot motstån-
dare som ”agerar i det fördolda, med stor förslagenhet och med betydande 
hänsynslöshet”.1377 Utifrån dessa perspektiv menade regeringen att det var 

1373 Se Ds 2005:21, s. 103.
1374 Se Prop. 2005/06:177, s. 36.
1375 Ds 2005:21, s. 110–121, prop. 2005/06:177, s. 27–35
1376 Se avsnitt 4.4 och 4.5 ovan.
1377 Prop. 2005/06:177, s. 38.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   377 2013-10-16   16.34



378

8 Lagstiftarens proportionalitetsanalyser

särskilt viktigt att Säkerhetspolisen gavs verktyg som möjliggör ingripanden 
innan brotten inträffat, vilket i sin tur pekade på behovet av ett effektivt 
underrättelsearbete. regeringen pekade, i likhet med vad som berörts ovan, 
att detta arbetes tidshorisont ofta återfinns långt innan den punkt när man 
kan tala om misstankar för ett visst brott.1378

i samband med arbetet med departementspromemorian hade Säkerhets-
polisen pekat på ett antal situationer där existerande tvångsmedel – kopp-
lade till misstanke rörande ett specifikt brott – inte gav verktyg att ingripa 
för att förhindra potentiellt allvarlig brottslighet. Dessa exempel återfanns 
inom alla Säkerhetspolisens verksamhetsområden, men vissa gemensamma 
drag går att återfinna i de åberopade situationerna. Det rörde sig exempelvis 
om situationer där Säkerhetspolisen sedan tidigare känt till för verksamheten 
intressanta grupperingar eller personer, så som grupper inom den autonoma 
vänstern, extremhögern, utländska underrättelseofficerare, eller grupperingar 
som sympatiserar med al-Qaida. Det fanns i exemplen också signaler om att 
dessa grupperingar eller individer förbereder någon form av icke närmare 
specificerad allvarlig brottslighet. Svårigheten för Säkerhetspolisen utifrån 
tidigare existerande tvångsmedel var att utan hjälp av hemlig avlyssning eller 
övervakning veta vilka specifika individer som var inblandade eller vilka spe-
cifika brott som det kunde röra sig om, vilket i sin tur krävdes för att få 
använda rättegångsbalkens tvångsmedel.1379 Exemplen rörde också situationer 
där Säkerhetspolisen fått uppgifter om att ett visst telefonnummer kommer 
att användas i planeringen av brott, men inget namn på vem som ska ringa 
eller ta emot samtalet. Enligt tidigare gällande regler saknades då möjlighet 
att få tillstånd till hemlig avlyssning av detta samtal.1380 Sammantaget pekade 
de exempel som Säkerhetspolisen framfört på hur underrättelseverksamheten 
agerar på en arena av osäkra uppgifter där den låga graden av konkretion eller 
specificitet i uppgifterna gjorde det svårt att nå upp till de rekvisit som ställts 
upp i rättegångsbalkens tvångsmedelsbestämmelser. Samtidigt ansågs tvångs-
medel vara en av få framkomliga vägar för att få del av mer konkreta och soli-
da uppgifter som skulle kunna ligga till grund för traditionella tvångsmedel, 
inledande av förundersökning eller förhindrande av brottens fullgörande.1381

1378 Ibid.
1379 Ds 2005:21, s. 123–126.
1380 Ibid. s. 127.
1381 Se Ds 2005:21 s. 122:

”Som konstaterats i tidigare utredningar ger den nuvarande tvångsmedelslagstiftningen 
uttryck för vad som tillspetsat kan sägas vara ett tvetydigt budskap från statsmakternas 
sida. av 1952 års tvångsmedelslag framgår att lagstiftaren är av uppfattningen att hemliga 
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i departementspromemorian berördes också vissa frågor om andra möjliga 
metoder för att nå det preventiva målet. Det konstaterades att de åtgärder 
som traditionellt använts för att åstadkomma en minskad kriminalitet, så som 
lagföring och skärpta straff, knappast kunde förmodas ha någon avgörande 
effekt på de fall som lagen ämnade förhindra. varken personer med en stark 
inre övertygelse om att deras handlingar är befogade och riktiga eller sådana 
som tydligt själva markerat att de står utanför samhällsordningen kunde enligt 
promemorian förväntas påverkas av sådana faktorer.1382

Utöver dessa generella synpunkter på behovet av preventiva tvångsmedel i 
stort, gjordes även vissa uttalanden som särskilt rörde behovet av elektroniska 
tvångsmedel så som hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kom-
munikation. i detta sammanhang lyftes särskilt hur ”den moderna tekniken 
erbjuder större möjligheter till framgång för dem som vill använda våld i 
politiska eller religiösa syften.”1383 till detta tillkom enligt regeringen proble-
matiken att den ökade rörligheten över gränserna och de förbättrade kom-
munikationerna försvårat avslöjandet av planeringen av terrorismhandlingar 
med internationella inslag.1384

regeringen redovisade i propositionen vissa tidigare bedömningar av be -
hovet av preventiva tvångsmedel. Exempelvis hur SäPO-kommittén år 1990, 
Buggningsutredningen år 1998, Säkerhetstjänstkommittén 2002, och 11-sep-
temberutredningen alla konstaterat att de existerande tvångsmedlen inte kor-
responderade med Säkerhetspolisens behov för att kunna fullgöra sitt upp-
drag.1385 intressant att notera är att regeringen i sitt urval av vad som redovisats 
under frågans tidigare behandling endast berörde hur tidigare utredningar på 
ett eller annat sätt konstaterat hur existerande tvångsmedel inte är ändamålsen-
liga i Säkerhetspolisens verksamhet. regeringen tog dock inte upp hur vissa av 
dessa utredningar, så som SäPO-kommittén och Buggningsutredningen sam-
tidigt konstaterat att preventiva tvångsmedel ändå inte vore lämpliga att införa 

tvångsmedel i och för sig ska kunna användas i Säkerhetspolisens verksamhet. De bestäm-
melser som anger förutsättningarna för hur dessa tvångsmedel ska få användas har dock 
utformats på ett sätt som rimmar mindre väl med Säkerhetspolisens uppdrag.”

Se även s.130:
”tvångsmedel är enligt vad som upplysts i praktiken många gånger det enda verktyg som 
är användbart i Säkerhetspolisens arbete med att kartlägga och förhindra den brottslighet 
som kan vara å färde.”

1382 Ds 2005:21, s. 175.
1383 Prop. 2005/06:177, s. 29.
1384 Ibid.
1385 Ibid. s. 36–37.
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annat än i förhållande till ett specifikt brott.1386 av Buggningsutredningen 
framgår dessutom att Säkerhetspolisen i princip var nöjda med existerande 
tvångsmedel.1387

Sammantaget konstateras i såväl departementspromemorian som propo-
sitionen att det finns ett klarlagt behov av preventiva tvångsmedel i Säker-
hetspolisens verksamhet.1388 i departementspromemorian framfördes också i 
samband med denna slutsats att detta inte skulle innebära något ”principiellt 
genombrott” eftersom sådana preventiva tvångsmedel redan existerade i regler-
na om särskild utlänningskontroll.1389 Detta kan dock ifrågasättas vilket berörs 
närmare i nästkommande avsnitt 8.2.4 rörande proportionaliteten hos åtgär-
den. Efter att behovet av åtgärden konstaterats återstod att se om detta behov 
enligt lagstiftaren skulle väga tyngre än motstående intressen.1390

8.2.4 Proportionalitet
Frågan om de preventiva tvångsmedlens proportionalitet i strikt mening 
är som redan nämnts sammankopplad med frågor om dessa tvångsmedels 
betydelse i verksamheten och deras inverkan på motstående rättigheter. Såväl 
departementspromemorian och propositionen hade som utgångspunkt att 
oaktat behovet av preventiva tvångsmedel så måste detta behov bli föremål 
för en avvägning mot motstående intressen. Lagstiftaren ställde därmed på ett 
förhållandevis tydligt sätt upp sina betänkanden utifrån en avvägningsmodell. 
i departementspromemorian beskrevs avvägningen som styrde tvångsmedels-
regleringen som ”en avvägning mellan å ena sidan samhällets intresse av ökad 
trygghet genom att bekämpa brott och å andra sidan intresset av att skydda 
enskildas integritet”.1391 i den efterföljande propositionen beskrevs istället 
denna som ”en avvägning mellan å ena sidan samhällets och medborgarnas 
intresse av en effektiv brottsbekämpning och å andra sidan intresset av att 
skydda enskildas integritet.”1392 Fokus ligger därmed i propositionen på effek-
tiviteten i brottsbekämpningen och mindre uttryckligt på samhällets intresse 

1386 Se SOU 1990:51, s. 169–170, SOU 1998:46, s. 332, samt allmänt avsnitt 8.1.5 och 
8.1.6 ovan.
1387 SOU 1998:46, s. 285.
1388 Ds 2005:21, s. 133, Prop. 2005/06:177, s. 37.
1389 Ds 2005:21, s. 133.
1390 intressant att notera är att departementspromemorian i viss utsträckning följer en pro-
portionalitetsanalytisk disposition, något som inte i samma utsträckning går att säga om pro-
positionen.
1391 Ds. 2005:21, s. 165.
1392 Prop. 2005/06:177, s. 42.
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av ökad trygghet – även om det får förutsättas att lagstiftaren avsett att detta 
kan vara ett resultat av ökad effektivitet.

i propositionen ställdes dock även en mer specifik avvägningsfråga upp, 
denna formulerades som ”en avvägning mellan å ena sidan hur angeläget 
ingreppet är för att avslöja eller förhindra viss brottslighet, och å andra 
sidan den olägenhet eller skada som ingreppet innebär för i första hand den 
enskilde.”1393 Denna formulering antyder ett tydligare fokus på den margi-
nella nyttan, men också ett huvudsakligt fokus på skadan för den enskilde. 
Det är värt att notera att det i motsvarande avsnitt i departementspromemo-
rian fanns en fortsättning i slutet av samma mening; ”… för i första hand den 
enskilde, men också för samhället i stort”.1394 även om denna formulering av 
okänd anledning tagits bort i propositionen så påpekas senare i samma sam-
manhang att även andra aspekter kan vara relevanta att beakta i avvägningen:

”De svårigheter som de brottsbekämpande myndigheterna har att komma 
potentiella gärningsmän på spåren och att i tid förhindra mycket allvarliga 
brott skulle, som redan har berörts, kunna minskas om myndigheterna fick 
ökade möjligheter att använda tvångsmedel. Samtidigt sätter de grundläg-
gande demokratiska principerna, däribland respekten för individens rätt till 
personlig integritet, gränser för vilka medel och metoder som kan tillåtas i 
samhället. vidare bör de brottsbekämpande myndigheterna inte ges sådana 
befogenheter att medborgarnas tilltro till myndigheterna och rättssystemet 
påverkas negativt. Skadan som ett minskat förtroende för de brottsbekämpan-
de myndigheterna kan medföra kan vara större än nyttan av att viss brottslig-
het kan förhindras.”1395

Utgångspunkten kunde dock inte enligt propositionen vara, att medborgarna 
hade någon absolut rätt till handlingsfrihet eller att lämnas i fred från samhäl-
lets organ. Det fanns undantag, och frågan enligt regeringen var således om de 
preventiva tvångsmedlen kunde vara ett accepterat sådant undantag.1396 Dessa 
principiella utgångspunkter som redovisats av lagstiftaren ger bilden av en 
avvägning som beaktade såväl individuella som samhälleliga aspekter av inte-
gritetsintresset och en förhållandevis nyanserad syn på den avvägningsekvation 
som lagstiftaren hade framför sig. Återstår att se är om de aspekter som i dessa 
utgångspunkter pekades ut som relevanta beaktades i den faktiska avvägningen.

1393 Prop. 2005/06:177, s. 43.
1394 Ds 2005:21, s. 167.
1395 Prop. 2005/06:177, s. 43. Liknande aspekter berördes även av departementspromemo-
rian, se Ds 2005:21 s. 165–166
1396 Prop. 2005/06:177, s. 43.
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8.2.4.1 integritetsintresset
inledningsvis kan konstateras att avvägningarna som gjordes inför 2007 års 
preventivlag i många avseenden skiljer sig från de bedömningar som gjorts i 
tidigare förarbeten. Utöver detta går det också att identifiera vissa skillnader 
mellan de avvägningar som gjordes av departementets utredare i departe-
mentspromemorian och de som senare framfördes av regeringen i proposi-
tionen. Dessa skillnader rör framför allt synen på den personliga integriteten, 
där regeringens uppfattning på många sätt utgör en helomvändning jämfört 
med äldre förarbeten och som även innebär ett principiellt avsteg från det 
förhållningssätt som framförts i departementspromemorian.

Som redan nämnts hade tidigare utredningar som berört frågan i huvudsak 
avfärdat införande av preventiva tvångsmedel utifrån att de vore oförenliga 
med svenska rättsliga principer och traditioner, att de kan leda till ryktessprid-
ning och misstro, och för att de innebar en allt för stor risk för att oskyldiga 
skulle bli föremål för tvångsmedel.1397 trots att vissa sådana samhällsaspekter 
nämnts i korthet i lagstiftarens utgångspunkter i propositionen till 2007 års 
preventiva tvångsmedelslag framgår det i den konkreta avvägningen att synen 
som sedan 60-talet varit legio förändrats i grunden. Detta särskilt i förhållande 
till integritetsintresset. i propositionens faktiska avvägningar talas inte längre 
om risken att en brottsmisstanke skulle vara obefogad, istället talar man om 
att de presumtiva gärningsmännen som blir utsatta för tvångsmedel inte har 
ett särskilt starkt skyddsintresse.

”[remissinstanser har] också uppgett att integritetsskyddet inte tillräckligt 
har beaktats i promemorian. De har bl.a. därför avstyrkt promemorians för-
slag. regeringen delar inte denna bedömning. i likhet med flertalet remiss-
instanser anser regeringen att medborgarnas berättigade krav på trygghet 
och skydd mot terrorism och annan samhällsfarlig brottslighet väger tyngre 
än de presumtiva gärningsmännens intresse av skydd mot övervakning och 
kontroll. användandet av hemliga tvångsmedel kan i och för sig inkräkta 
på tredje mans integritetsintresse, t.ex. en person som talar i telefon med en 
presumtiv gärningsman. De behovs- och effektivitetsskäl på det brottsföre-
byggande området som talar för förslaget väger emellertid så tungt att tredje 
mans integritetsintresse i viss mån måste få stå tillbaka i dessa fall.”1398

Det framstår i sammanhanget som anmärkningsvärt att denna svängning i 
synen på dem som har en misstanke riktad mot sig från potentiellt oskyldiga 
till presumtiva gärningsmän ägde rum samtidigt som regeringen förordade att 

1397 Se allmänt avsnitt 8.1 ovan.
1398 Prop. 2005/06:177, s. 46. Samma resonemang återfinns även i Ds. 2005:21, s. 180.
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kravet för att tillämpa tvångsmedlen skulle sänkas från skäligen misstänkt till 
”anledning att anta”. risken för att brottsmisstanken skulle visa sig ogrundad 
och därigenom drabba en oskyldig ökade alltså, samtidigt som synen på de 
som blir föremål för åtgärderna svängde från skyddsvärda till att vara presum-
tiva gärningsmän vars integritetsintresse står sig slätt mot samhällets säkerhet. 
Den språkliga innebörden av presumtiv är någon ”som (troligen) kommer 
att bli det som framgår av sammanhanget”1399 dvs. presumtiv i betydelsen 
blivande. De misstänkta betraktades alltså i detta sammanhang av lagstiftaren 
i princip som ofullbordade, men blivande brottslingar. alternativt som perso-
ner som fick presumeras vara brottslingar. Uttalandet är ett tydligt eko av det 
tidigare nämnda uttalandet från den kommission vars förlag låg till grund för 
terroristlagstiftningens regler om preventiv avlyssning mot utlänningar vars 
utvisningsbeslut inte kunde verkställas, ”de många laglydiga och skötsamma 
invånarnas berättigade krav på skydd mot våld och terror måste sättas fram-
för ett litet fåtal presumtiva terroristers intresse av skydd för sin personliga 
integritet.”1400 även där användes alltså uttrycket ”presumtiv” men till skill-
nad från situationen där 2007 års lag tillämpas skulle terroristlagstiftningens 
regelverk tillämpas endast på personer som efter en prövning redan befunnits 
ha samröre med terroristgrupper och därför beslutats utvisas. att generellt 
utrusta polisen med långtgående befogenheter att ingripa med tvångsmedel 
så som exempelvis telefonavlyssning utan grundad misstanke kunde enligt 
kommissionen ”inte ifrågakomma”.1401

resonemang liknande regeringens uttalande i propositionen till 2007 
års preventivlag hade dock förekommit även ett par år tidigare i relation till 
användning av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel. regeringen 
hade där framfört tanken att intresset av att ”inte avslöjas som brottsling” 
inte kunde ses som ett skyddsvärt integritetsintresse.1402 resonemanget har 
kritiserats av Ulrik Beckman för att det förutsätter vad som skulle bevisas, 
nämligen att informationen gäller en brottsling, vilket bara kan avgöras av en 
domstol.1403 Liknande motivuttalanden har i andra men liknande samman-
hang kritiserats i den internationella doktrinen i takt med att ett större fokus 
för brottsbekämpande myndigheter lagts på prevention.1404

1399 Nationalencyklopedin, uppslagsord Presumtiv, <http://www.ne.se/sve/presumtiv>
1400 Prop. 1973:37, s. 88.
1401 Ibid. s. 77.
1402 Prop. 2004/05:143, s. 35
1403 Beckman, Svjt 2006, s. 9.
1404 Se Luban, 2005, s. 252–254, som benämner denna tendens till att presumera skuld som 
en särskilt smygande vanföreställning.
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En intressant skillnad går att notera mellan departementspromemorian och 
propositionen. i departementspromemorian, som i huvudsak låg till grund 
för propositionen, redovisades vissa farhågor rörande tvångsmedlens samhälls-
effekter som ansågs nödvändiga att väga in i kalkylen rörande tvångsmedlens 
preventiva användning, faktorer som ofta förekommit i tidigare diskussioner 
om tvångsmedelsanvändning.1405

”Utifrån ett mer övergripande perspektiv än de enskilda medborgarnas kan 
också anföras att utökade möjligheter till tvångsmedelsanvändning i förläng-
ningen kan skapa misstro hos medborgarna angående i vilken omfattning de 
övervakas (se t.ex. töllborg i Svjt 2003 s. 382 f.). Denna misstro kan i sin tur 
ge upphov till såväl en otrygghet som ryktesspridning som är skadlig för sam-
hällslivet (SOU 1990:51 s. 131, 155 och 163), särskilt i tider av politisk oro. 
Den sistnämnda ståndpunkten har särskild tyngd när fråga är om hemliga 
tvångsmedel, vilket i sin tur manar till försiktighet när utökade möjligheter 
till sådana ingrepp övervägs (se Cameron s. 84 f.).

Statsmakterna bör därför slå vakt om att det inte uppstår en glidning in i 
ett övervakarsamhälle, där metoder används som inskränker medborgarnas 
integritet, utan att metoderna blir föremål för en trovärdig kontroll eller 
övervakning.”1406

i den efterföljande propositionen saknas dock liknande diskussioner om 
sådana faktorer med undantag för de inledande uttalanden som nämnts tidi-
gare i detta avsnitt. Liknande farhågor framfördes dock i de synpunkter som 
remissinstanser haft på promemorian. jK och juridiska fakultetsnämnden vid 
Stockholms universitet ifrågasatte exempelvis om inte promemorians förslag 
skulle innebära en otillåten inskränkning av rättighetsskyddet i regerings-
formen bl.a. genom att förslaget skulle kunna medföra en sådan otrygghet 
som på sikt kan utgöra ett hot mot den fria åsiktsbildningen.1407 regeringen 
avfärdade dock dessa farhågor och menade att det utifrån tillämpningsområ-
det, bland annat att tvångsmedlen inte fick rikta sig mot en viss organisation, 
inte kunde bli fråga om någon ny omfattande tvångsmedelsanvändning.1408

regeringen framförde också att en högre misstankegrad än den som före-
slås i praktiken skulle göra att tvångsmedelsanvändning enligt lagen sällan 
skulle komma i fråga. inte heller lagrådets farhågor om att formuleringen i 1 § 

1405 Se Ds. 2005:21, s. 169–170.
1406 Ds. 2005:21, s. 169.
1407 Prop. 2005/06:177, s. 49.
1408 Ibid. jämför dock förslaget från den utredning som utvärderade 2007 års preventivlag, 
nedan avsnitt 8.2.6.1.
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”om det med hänsyn till omständigheterna finns anledning att anta” i relation till 
intentioner och hypotetiska händelser i framtiden kan komma ge utrymme 
för en extensiv tillämpning ansågs av regeringen föranleda en justering av den 
föreslagna lagtexten. regeringen hänvisade till att såväl legalitetsprincipen 
som praxis talar för en restriktiv tolkning av straffprocessuella bestämmelser, 
varför detta inte ansågs behöva regleras explicit i lagtexten.1409 Som redan 
nämnts delade justitieutskottet i detta avseende inte regeringens åsikt och vid 
riksdagsbehandlingen beslutades att istället formulera rekvisitet som ett krav 
på ”särskild anledning att anta”.1410

Det är intressant att notera notera att de flesta av regeringens resonemang 
i propositionen hämtats närmast ord för ord ur departementspromemorian. 
Dessa likheter är inte unika, men gör det intressant att närmare beröra vissa 
av de ändringar som ändå tillkommit i propositionen. Dessa ändringar torde 
nämligen, utifrån övriga likheter, representera principiella ställningstaganden 
hos regeringen som betraktats som viktiga att införa även när det materiella 
innehållet i lagförslaget överförts huvudsakligen oförändrat. Som nämnts 
ovan hade regeringen justerat vissa avvägningsformuleringar så att de preven-
tiva tvångsmedlens samhällseffekter inte längre stod med i den övergripande 
formuleringen av avvägningsproblemet. Likaså hade åtgärdens betydelse för 
att tillförsäkra ’tryggheten i samhället’ ersatts med ’effektiviteten i den brotts-
bekämpande verksamheten’. Dessa skillnader kan ses som mindre detaljer, 
men hade även motsvarigheter i den mer konkreta avvägning som regeringen 
redovisade. Exempelvis redovisades i departementspromemorian som nämnts 
ovan de potentiellt negativa effekter som preventiva tvångsmedel kunde ha för 
samhället som helhet, exempelvis ryktesspridning och misstro mot samhället 
som kunde ge upphov till otrygghet. i departementspromemorian konsta-
terades i sammanhanget att ”[s]tatsmakterna bör därför slå vakt om att det 
inte uppstår en glidning in i ett övervakarsamhälle, där metoder används som 
inskränker medborgarnas integritet, utan att metoderna blir föremål för en 
trovärdig kontroll eller övervakning.”1411 vidare anfördes i promemorian vissa 
farhågor som framförts av justitieutskottet i fråga om teleavlyssning:

”[D]et är ett viktigt intresse från demokratisk synpunkt att diskussionen om 
enskildas integritet i förhållande till myndigheterna alltid hålls levande, inte 
minst mot bakgrund av att det nu finns teknik som innebär betydligt större 
risker för integritetskränkningar än tidigare. Utskottet har också understru-

1409 Prop 2005/06:177 s. 64–65
1410 Se vidare ovan avsnitt 7.1.1.2.
1411 Ds 2005:21, s. 169.
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kit att en minskad vaksamhet när det gäller integritetsfrågor kan leda till en 
avtrubbning i den allmänna uppfattningen att integritetskränkningar endast 
undantagsvis kan godtas i ett samhälle av den typ vi har.”1412

inget av dessa mer allmänna resonemang återfinns i propositionen. istäl-
let intresserade sig regeringen huvudsakligen för de individuella misstänkta 
”presumtiva gärningsmännen” och sådana som råkar tala i telefon med dessa 
presumtiva gärningsmän. Detta trots att flera remissinstanser anfört att det 
saknades en helhetsbild i lagstiftningsarbetet,1413 och trots att bland annat 
Lagrådet i sitt yttrande över lagförslaget hade anfört att integritetsskyddskom-
mitténs betänkande av den anledningen borde inväntas innan lagstiftning-
en genomfördes.1414 regeringen ansåg dock inte att så var fallet och tyckte 
inte heller att integritetsskyddskommitténs slutsatser borde inväntas, istället 
kunde regeringen enligt egen utsago själv överväga förhållandet mellan den 
totala verkan av befintliga tvångsmedel och skyddet för den personliga inte-
griteten.1415 regeringens slutsats av detta övervägande sammanfattades på 
följande sätt:

”Enligt vad regeringen föreslår i denna proposition skall hemliga tvångsmedel 
endast kunna komma i fråga för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
och endast i de fall då det inte är möjligt att få information om sådan förestå-
ende brottslig verksamhet på något annat sätt. mot den bakgrunden be  dömer 
regeringen att den föreslagna tvångsmedelsanvändningen inte på något påtag-
ligt sätt påverkar förhållandet mellan samhällets tvångsmedelsanvändning 
och skyddet för den personliga integriteten.”1416

Detta kan kontrasteras med de slutsatser som dragits av i princip samtliga 
tidigare utredningar som berört frågan om att låta tvångsmedlen få en mer 
preventiv inriktning.1417

även om samhällseffekter fick en något mer framträdande roll i depar-
tementspromemorian ansågs inte heller där att det fanns något principi-
ellt hinder mot att införa de preventiva tvångsmedlen. Det framfördes att 
”förslagets brottsförebyggande syfte innebär ett visst avsteg från den hittills 

1412 Ds 2005:21, s. 170.
1413 Dessa remissinstanser inkluderade justitiekanslern, Sveriges advokatsamfund, tCO, 
Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter och Svenska avdelsningen av inter-
nationella juristkommissionen. Se Prop. 2005/06:177, s. 46.
1414 Prop. 2005/06:177. s. 47.
1415 Ibid.
1416 Ibid.
1417 Se avsnitt 8.1 ovan.
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rådande ordningen på så sätt att tvångsmedel ska kunna användas i ett tidigare 
skede än då förundersökning kan inledas”.1418 Därefter hänvisades dock till 
hur bestämmelserna i 1991 års lag om särskild utlänningskontroll utgjorde 
ett redan existerande exempel på ett sådant avsteg, varför principen om att 
tvångsmedel skulle ske under förundersökning inte kunde anses vara undan-
tagslös.1419 Detta exempel kan dock ifrågasättas utifrån de uttalanden som 
gjordes i förarbetena i samband med terroristlagstiftningens tillkomst och de 
förarbeten som ledde fram till 1991 års lag.1420 av dessa förarbeten framgår 
tydligt att detta undantag inte ansågs möjligt att applicera utanför den speci-
fika kontexten där 1991 års lag och dess föregångare var tänkt att verka; mot 
ett mycket litet antal misstänkta terrorister som skulle avvisats från Sverige 
men där avvisningen inte kan genomföras av humanitära skäl. tidigare motiv 
och de uttalanden som där gjorts bekräftar därmed inte synen på att 2007 års 
lag inte skulle utgöra ett principiellt avsteg från tidigare gällande principer. 
En jämförelse med terroristlagstiftningen pekar istället på vilken principiell 
svängning som tycks ha skett i synen på preventiva tvångsmedel och vilket 
avsteg som införandet av dessa tvångsmedel innebär från allmänna principer 
om förhållandet mellan stat och individ.

i departementspromemorian konstaterades att ”[i]ntegritetsintrånget i sig 
för den enskilde torde i regel inte vara att anse som större av enbart det skä-
let att syftet med tvångsmedelsanvändningen är brottsförebyggande, dvs. ett 
annat än det som ligger bakom straffprocessuell tvångsmedelsanvändning”.1421 
vidare anfördes att andra straffprocessuella tvångsmedel än de hemliga 
kunde användas vid förhållandevis vardagliga brott och utan ”exceptionella 
omständigheter”.1422 Det är förvisso riktigt som departementet framför att 
vidden av intrånget är detsamma vid exempelvis hemlig avlyssning oavsett 
om detta sker i preventiv eller brottsutredande verksamhet. Samtidigt är tid-
punkten och förutsättningarna för metodens bruk mot individen förändrat. 
Förvisso kan en husrannsakan enligt 28 kap. 1 § rB genomföras om det finns 
anledning att anta att ett brott på vilket fängelse kan följa har begåtts och en 
sådan husrannsakan exempelvis kan utröna omständigheter av be  tydelse för 
utredningen. Samtidigt krävs dock enligt 28 kap. 2 § vissa särskilda skäl för 
att genomföra en sådan husrannsakan hos någon annan än den som skäligen 
kan misstänkas för brottet. Kravet på objektiva och sakliga skäl för beslutet 

1418 Ds 2005:21, s. 132–133, se även s. 179–180.
1419 Ibid.
1420 Se avsnitt 8.1 ovan.
1421 Ds 2005:21, s. 168.
1422 Ibid.
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om husrannsakan som i princip är kopplade till en nivå av skälig misstanke 
återfinns även här. En annan betydelsefull omständighet är den att en hus-
rannsakan inte sker i hemlighet. Det finns således möjlighet för individen 
att få upprättelse i efterhand om en husrannsakan skett på felaktiga grunder. 
Polisen måste också enligt 28 kap. 9 § rB informera individen om de skäl 
som legat bakom samhällets maktutövning mot denne. jämförelsen med dessa 
andra tvångsmedel haltar därför, något som också påpekats i tidigare för-
arbeten där de hemliga tvångsmedlen ansågs inta en särställning jämfört med 
de ”öppna” tvångsmedlen, exempelvis husrannsakan, just för att de skedde i 
hemlighet.1423

8.2.4.2 Säkerhetsintresset
i sin bedömning av åtgärdens effektivitet och betydelse för verksamheten 
utgick såväl regeringen som departementet i huvudsak från det som tidigare 
uttalats under frågan om nödvändigheten av åtgärden som redovisats ovan i 
avsnitt 8.2.3. vissa ytterligare aspekter berördes dock särskilt i samband med 
avvägningsdiskussionen.

vissa remissinstanser hade anfört att existerande hemliga tvångsmedel i 
rättegångsbalken medgav möjlighet till avlyssning vid brott på förberedelse 
och stämplingsstadiet, vilket därigenom kunde ses som ett preventivt syfte. i 
såväl departementspromemorian som propositionen anförs som svar på detta 
att kravet på ”konkret, objektivt underbyggd misstanke om att ett fullbordat 
brott av visst slag är under planerande” utgjorde ett problem för möjligheten 
att använda existerande tvångsmedel mot ett brott på planeringsstadiet.1424 
Formuleringen är problematisk då den skulle kunna antyda att inte endast 
kravet på kännedom om ett specifikt brott är problematiskt, utan även kra-
vet på att misstankar ska vara konkreta och objektivt underbyggda. Förvisso 
bygger det av regeringen tänkta rekvisitet ”anledning att anta” på progno-
ser och riskbedömningar rörande mindre specifik allvarlig brottslighet, men 
det torde fortfarande anses vara ett krav att dessa prognoser och riskbedöm-
ningar är konkret och objektivt underbyggda och inte endast teoretiska och 
subjektiva. 1425

Som skäl för den preventiva ansatsen anfördes att själva lagföringen förvisso 
var av stort intresse för ur samhällsskyddssynpunkt vid den typ av mycket 
allvarliga brott som lagstiftningen var tänkt att riktas mot. Samtidigt konsta-

1423 Se ovan avsnitt 8.1.4.
1424 Ds 2005:21, s. 171–172, Prop. 2005/06:177. s. 44.
1425 Se avsnitt 7.1.1 ovan rörande rekvisiten för 2007 års preventivlag.
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terade regeringen att det viktigaste var att brottet inte fullbordades. Det bör, 
utifrån vissa resonemang som kom att föras i senare utvärderingar av lagen, 
påpekas att regeringen anförde att ”även om resultatet skulle bli endast en 
måttlig ökning av antalet förhindrade brott, kan det vara av synnerligen stort 
värde för samhället och dess invånare”.1426 resonemanget ledde vidare till slut-
satsen att en möjlighet till preventiva tvångsmedel bedömdes bli ett effektivt 
verktyg för att förhindra mycket allvarliga brott.1427

Lagstiftarens resonemang i detta avseende bör ses i ljuset av senare ut -
talanden från Säkerhetspolisen som antyder att regeringen inte accepterar 
terrordåd på svensk mark.1428 att preventionsintresset betonas mycket starkt 
i en lagstiftningsåtgärd som syftar till att tillåta preventiva tvångsmedel är 
inte särskilt överraskande. Det visar dock tydligt på det skifte som ägt rum i 
förhållande till äldre avväganden, ett skifte som antyder en annan värdering 
av konsekvenserna av exempelvis ett fullbordat terrorattentat och en över-
gång till en risklogik där utgångspunkten är de potentiella följderna av en 
förverkligad risk.

8.2.5 2009 års utvärdering
Som en följd av att 2007 års preventivlag tidsbegränsades beslutades vid in -
förandet att en utvärdering av lagen vid dess utgångsdatum skulle ske för att 
ge underlag till ett eventuellt beslut om att lagen skulle bli förlängd eller få 
gälla tills vidare. Utredningen presenterade sitt resultat 2009 och rekommen-
derade att lagen inte skulle få förlängd giltighet. Skälet var att lagen enligt 
utredningen inte framstod som tillräckligt effektiv.1429

att redovisa enskilda fall där lagen använts var enligt utredningen svårt 
utifrån den sekretess som omfattar dessa ärenden, men den utredning som 
utvärderade lagen 2009 konstaterade att användningen har hänfört sig till 
myndigheternas underrättelseverksamhet och huvuddelen av de uppgifter 
Säkerhetspolisen lämnat kan inte lämnas ut utan att den framtida brottsföre-
byggande verksamheten skadas.1430 av de uppgifter som ändå redovisades går 
det dock att skapa sig en viss bild av lagens användning.

Den öppna polisen använde preventiva hemliga tvångsmedel i två ärenden 
under 2008. Sammanlagt berörde tvångsmedlen tre personer. Säkerhetspolisen 
hade under samma tid använt hemliga tvångsmedel i preventivt syfte i ”färre än 

1426 Prop. 2005/06:177, s. 44.
1427 Ibid.
1428 Se ovan avsnitt 3.3.1.
1429 SOU 2009:70, s. 171–172.
1430 Ibid. s. 164.
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50 ärenden”.1431 Säkerhetspolisen lämnade i samband med utredningen som 
utvärderade de preventiva tvångsmedlen vissa exempel på när de har använts. 
Då det är ett av de få exempel på den faktiska tillämpningen som offentligt 
redovisats förtjänar dessa att redovisas här i dess helhet i utdrag ur Utredningen 
om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedels betänkande.

1)  ”Uppgifter inkommer till Säkerhetspolisen om att en grupp förbereder sig 
för att resa till ett träningsläger utomlands i syfte att få terroristträning. 
Personerna i gruppen namnges bara med förnamn. Säkerhetspolisen kän-
ner till namnet på en i gruppen och dennes telefonnummer. Preventiv 
hemlig teleövervakning av dennes telefon gjorde det möjligt att identifiera 
gruppens övriga medlemmar. i ett senare skede kunde förundersökning 
inledas mot dem.

2)  Det finns skäl att tro att en aktör ingår i en struktur som logistiskt stödjer 
islamistisk extremism och terrorism med anknytning till al-Qaida. Ytterli-
gare information krävs för att klargöra aktörens roll. tingsrätten beviljade 
tillstånd till preventiv hemlig teleavlyssning genom vilken det framgick att 
aktören sannolikt främst ägnade sig åt ekonomiska oegentligheter.

3)  En ung aktör uppmanar andra ungdomar att utföra våldsdåd och har 
kontakter med ungdomar som misstänks vara på väg för att utföra väpnad 
jihad. i aktörens omedelbara närhet finns flera radikala individer. tings-
rätten beviljade tillstånd till preventiv hemlig teleövervakning. aktören är 
fortsatt av intresse och flera andra aktörer av intresse kunde identifieras.

4)  En person som tidigare varit okänd för Säkerhetspolisen uppmärksam-
mas för att han flitigt börjat umgås med personer som var aktuella i en 
förundersökning rörande terroristbrott. Det inkommer uppgifter om att 
denne person skulle ha anmält sig som frivillig för att bli martyr i ett 
konfliktområde, men övertalats att stanna i Sverige för att fylla en logis-
tisk roll och finansiellt stödja frivilliga stridande i andra konfliktområden. 
Enligt källan hade personen kontakter med andra personer i ett tredje 
land kopplade till al-Qaida. tingsrätten beviljade tillstånd till preventiv 
hemlig teleövervakning.

5)  Säkerhetspolisen befarade att en person användes av ett känt radikalt 
våldsbejakande islamistiskt nätverk för att rekrytera nya medlemmar och 
sympatisörer. Personen som var utländsk medborgare och inrest i Sverige 
var sedan tidigare känd av Säkerhetspolisen. i Sverige umgicks personen 
med flera andra personer i ovannämnda nätverk, vilka Säkerhetspolisen 

1431 SOU 2009:70, s. 165.
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misstänker utför terroristbrott. Säkerhetspolisen begärde preventiv hemlig 
teleavlyssning för att utröna personens avsikt och kontakter i Sverige, vil-
ket tingrätten beviljade. ärendet övergick sedan till en förundersökning.

6)  Säkerhetspolisen fick information om att personer kopplade till den grova 
organiserade brottsligheten kartlagt en myndighetsperson. Kartlägg-
ningen var ett första steg innan personen skulle misshandlas eller dödas. 
anledningen till att man skulle genomföra detta våldsdåd var att personen 
i sin myndighetsutövning stört det nätverk som personerna var kopplade 
till. Det var okänt vem som skulle utföra denna våldshandling. Säkerhets-
polisen fick information om två möjliga personer som skulle ge sitt god-
kännande till våldsdådet och även ge uppdraget till någon fysisk person. 
Säkerhetspolisen fick tillstånd att använda preventiva tvångsåtgärder mot 
dessa två personer.

7)  Säkerhetspolisen fick information om att en journalist utsatts för hot. 
journalisten arbetade med ett reportage om en person som drev ett företag 
som kunde kopplas till oegentligheter. Det fanns indikationer på att den 
möjlige hotutövaren skulle utsätta journalisten för ytterligare hot alterna-
tivt använda våld mot denne om ytterligare arbete med reportaget skulle 
utföras. Säkerhetspolisen fick tillstånd att använda preventiva åtgärder 
mot den möjlige hotutövaren.

8)  Säkerhetspolisen fick information om att gärningsmän utfört ett vålds-
dåd mot en myndighetsperson. Det fanns indikationer på att dessa hade 
koppling till grov organiserad brottslighet och att ytterligare våldsdåd 
skulle utföras. Genomfört våldsdåd och förväntat framtida våldsdåd var 
en hämnd för beslut som myndighetspersonen fattat. Det var inte känt 
vilka personer som genomfört våldsdådet. Underrättelseinformation 
pekade ut ett antal personer såsom möjliga utövare av ett eventuellt fram-
tida våldsdåd mot myndighetspersonen eller annan myndighetsutövare. 
Säkerhetspolisen fick tillstånd att använda preventiva tvångsåtgärder.

9)  med anledning av eskalerande våldsanvändning mellan autonoma och vit 
makt relaterade extremistgrupperingar har Säkerhetspolisen genomfört 
preventiv telefonavlyssning. av information från avlyssningen framgår att 
båda grupperingarna har anskaffat skjutvapen. Säkerhetspolisen vet vilka 
av personerna som förvarar vapnen och var dessa finns. trots detta faktum 
kan Säkerhetspolisen inte genomföra husrannsakan och beslag av vapnen, 
eftersom information saknas som direkt anger att vapnen ska användas i 
brottslighet mot person.”1432

1432 SOU 2009:70, s. 167–168, numreringen av exemplen är tillagda och återfinns ej i ori-
ginal.
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De nio exempel som Säkerhetspolisen valt ut utgör ca en femtedel av den 
totala användningen som uppgick till ”färre än 50 ärenden” av preventiva 
tvångsmedel under samma tid. Dessa exempel kan tjäna som underlag för 
vissa iakttagelser, om än inte några definitiva slutsatser.

En första iakttagelse är att de exempel som Säkerhetspolisen valt ut i samt-
liga fall utom fall #2, antingen visar på att tvångsmedlet hade effekt för utred-
ningen av det presumtiva brottet, eller att det enbart konstateras att tillstånd 
för tvångsmedel gavs men utan att nyttan tvångsmedlet senare fick har angivits. 
Det går inte av redovisningen att avgöra om detta beror på att tvångsmedel 
i alla ärenden har varit inriktade mot en person som faktiskt varit av reellt 
intresse för att förebygga brott, eller att det urval av fall Säkerhetspolisen gjort 
är begränsat till sådana som visar på nyttan av tvångsmedlet.

Utifrån exemplen går det också att bilda sig en skissartad bild av var grän-
sen för särskild anledning att anta i rekvisiten tycks ligga. i de flesta fallen fanns 
det underrättelsematerial som pekade mot att en specifik person/teleadress 
troligtvis skulle komma att kontaktas av andra personer av intresse, i vilket 
fall avlyssning torde ha skett enligt lagens 2 § p. 2. i tre av fallen rörde det sig 
om misstankar om att den person som blev utsatt för teleavlyssningen var den 
som skulle utföra ett brott. i två av fallen, #1 och #5, har tvångsmedlen enligt 
redovisningen lett till att förundersökning har kunnat påbörjas.

Det framgår dock inte av redovisningen i hur många fall Säkerhetspolisen 
har begärt att få använda preventiva tvångsmedel och fått avslag. Det framgår 
inte heller i hur många fall Säkerhetspolisen valt att använda andra möjlig-
heter för inhämtning – exempelvis inhämtning via LEK – i sådana fall där 
preventiva tvångsmedel också potentiellt kunde ha använts.

i utvärderingen konstaterades att myndigheterna utnyttjat möjligheterna 
att använda hemliga preventiva tvångsmedel i relativt liten omfattning. Det 
fanns enligt utredningen två tänkbara anledningar till den bristande använd-
ningen. Den ena var att det kanske saknades ett faktiskt behov av att använda 
tvångsmedel för att förebygga brott. Det andra tänkbara skälet, som utred-
ningen beskrev som mer realistiskt, var att förutsättningarna för att få använda 
tvångsmedel i preventivt syfte var allt för restriktivt utformade.1433 De av 
utredningen presenterade alternativen är dock inte de enda två tänkbara för-
klaringarna. Ett tredje tänkbart alternativ kan vara, att riksdagen vid införan-
det av lagen förvisso ansåg det nödvändigt att införa preventiva tvångsmedel, 
men att dessa ska vara reserverade för särskilt allvarliga brott och föremål för 

1433 SOU 2009:70, s. 167.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   392 2013-10-16   16.34



393

8 Lagstiftarens proportionalitetsanalyser

särskilt restriktiva villkor för användning.1434 tröskeln för användning skulle 
utifrån detta perspektiv vara medvetet högt placerad. Det går utifrån redo-
visningen som Säkerhetspolisen lämnat att utläsa att tvångsmedlet hade haft 
effekt för att förebygga ett antal allvarliga brott. En tänkbar förklaring till att 
lagen inte användes oftare är således att det antal fall som föll inom ramen 
för situationer när lagstiftaren menade att skälen för användning kan över-
träffa integritetsintresset var tämligen få. Detta är dock inte detsamma som 
att det inte fanns något behov, utan kan istället vara ett uttryck för att lagen 
var specifikt utformad för att användas mycket restriktivt och i ett fåtal fall, 
något som också tycks ha skett. att antalet fall som under lagens giltighetstid 
nådde upp till kraven för användande var få, kan således vara ett uttryck för 
hur exceptionellt riksdagen menade att tvångsmedlet skulle vara. att lagen 
även enligt regeringen kanske skulle komma användas endast i ett fåtal fall 
går även att utläsa i propositionen där det sägs att ”[…] även om resultatet 
skulle bli endast en måttlig ökning av antalet förhindrade brott, kan det vara 
av synnerligen stort värde för samhället och dess invånare.”1435

Som redan nämnts visar inte heller redovisningen hur många gånger Säker-
hetspolisen fått avslag på en begäran om att få använda preventiva tvångs-
medel. En sådan statistik skulle exempelvis kunnat visa om tillämpningen 
hos domstolarna blev striktare än vad som lagstiftaren väntat sig, eller om 
Säkerhetspolisen vid bedömningen av hur viss information ska samlas in valde 
att inte ansöka, eller valde att istället använda exempelvis regelverket i LEK för 
att kartlägga kontakter mellan personer av intresse när förutsättningarna för 
att använda preventiva tvångsmedel framstod som tveksamma.1436

Utredningens förklaring till denna låga användning av lagen var den skärp-
ning av misstankegraden som riksdagen beslutat om. Efter ändringen av 
rekvisitet till särskild anledning att anta så är det enligt utredningen knappast 
förvånande att tvångsmedelsanvändning enligt den nya lagen knappast kan 
komma i fråga.1437 Det påpekades också att lagen fått ett tillämpningsområde 
som både inkluderar den öppna polisen och Säkerhetspolisen och att det inte 
kunde uteslutas att detta var skälet att den inte tillgodoser Säkerhetspolisens 
behov.1438

i samband med utredningen framförde Säkerhetspolisen att lagen förvisso 
hade varit användbar i en del fall i den brottsbekämpande verksamheten, men 

1434 Se prop. 2005/06:177 s. 142–143.
1435 Prop. 2005/06:177 s. 144.
1436 Detta berördes dock av 2012 års utvärdering. Se avsnitt 8.2.6 nedan.
1437 SOU 2009:70, s. 171.
1438 Ibid. s. 172.
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för den rena underrättelseverksamheten hade lagen varit i princip verknings-
lös. Enligt Säkerhetspolisen blev lagens tillämpningsområde för smalt, vilket 
hade gjort att den tillämpades endast när en förundersökning var nära förestå-
ende. Lagen ställer upp tre krav som Säkerhetspolisen menade gjorde den svår 
att tilläm pa i underrättelseverksamhet. Kravet på ”särskild anledning att anta” 
var enligt Säkerhetspolisen ett för restriktivt krav för att lagen skulle bli prak-
tiskt användbar inom underrättelseverksamheten som så gott som alltid ligger 
i tiden före det stadium man kan tala om misstankar kring ett visst brott. att 
misstanken därutöver enligt lagen ska röra en särskild person, samt att den 
ska tillämpas på ”brottslig verksamhet” leder till problem. Detta begrepp var 
enligt Säkerhetspolisen allt för diffust och hade inte tillräckligt definierats i 
förarbetena.1439 Senare har Säkerhetspolisen även påpekat att reglerna om 
användande av överskottsinformation är allt för restriktivt utformade.1440

Det är dock värt att notera att trots att användningen av lagen i underrät-
telseverksamheten beskrivits som i princip försumbar så angav utredningen 
ändå att användningen av de preventiva tvångsmedlen i huvudsak hänför sig 
till underrättelseverksamheten varför huvuddelen av uppgifterna som Säker-
hetspolisen lämnat inte kan redovisas.1441 Detta skulle kunna antyda att mer-
parten av de övriga 40-talet fall där användning skett men där redovisning 
inte kunnat ske har rört fall som i större utsträckning rört underrättelseverk-
samheten.1442 Detta talar i så fall för att lagen ändå kommit till användning i 
underrättelseverksamheten, även om den i förhållande till andra tillgängliga 
metoder kanske inte använts så ofta som Säkerhetspolisen skulle önskat.

Utvärderingen påpekade att det i underrättelseverksamheten är svårt att nå 
upp till kravet ”särskild anledning att anta”. att underrättelseverksamhetens 
källmaterial inte alltid förmår nå upp till vissa av domstolar allmänt veder-
tagna beviskrav är förvisso riktigt. Det har i den internationella litteraturen 
framhållits att underrättelseverksamhet präglas av fragmentariska, dunkla 
uppgifter, fulla av alternativa betydelser som mest kan liknas vid ungefärlig 
verklighet.1443 Samtidigt har också domstolarnas svårigheter med att själv-
ständigt bedöma trovärdigheten i Säkerhetspolisens källmaterial påvisats i 
Säkerhetstjänstkommissionens rapporter, vilket historiskt sett har gjort dom-

1439 SOU 2009:70, s. 169.
1440 Prop. 2009/10:119 s. 21.
1441 SOU 2009:70, s. 164.
1442 jfr dock Prop. 2009/10:119 s. 20, där regeringen anför att samtliga 50-talet fall där 
lagen använts varit mycket nära förundersökning, något som inte har direkt stöd i den redo-
visning utredningen offentliggjort, regeringen anger dock inte någon källa till denna siffra.
1443 Se manget, 2010, s. 198.
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stolar benägna att godkänna tvångsmedel utan att närmare ifrågasätta Säker-
hetspolisens uppgifter.1444

Utredningen konstaterade i sin utvärdering av 2007 års preventivlag att 
lagen inte i sin nuvarande form kunde sägas fylla sitt syfte att förhindra 
vissa särskilt allvarliga brott. Den var inte tillräckligt effektiv i underrättelse-
verksamheten och detta berodde främst på dess smala tillämpningsområde. 
rekommendationen från utredningen blev därför att lagen inte skulle ges 
förlängd giltighetstid. Därutöver förordades att Säkerhetspolisens möjlighe-
ter att använda preventiva tvångsmedel borde vidgas. 2007 års preventivlag 
borde därför enligt utredningen ersättas med en ny lag som tog sikte endast 
på Säkerhetspolisens behov i preventivt och brottsutredande syfte, samtidigt 
som den öppna polisens behov av preventiva tvångsmedel borde utredas när-
mare men regleras separat. Eftersom det redan finns en lag som särskilt regle-
rade Säkerhetspolisens tvångsmedel under förundersökning av vissa brott,1445 
menade utredningen att denna lag kunde slås ihop med sin preventiva spegel-
bild till en samlad tvångsmedelslag för Säkerhetspolisen. Utredningen lade 
inte fram något konkret förslag till hur en sådan lag skulle se ut då utrednings-
tiden hade varit ”extremt kort” och därigenom inte gav möjlighet för sådana 
överväganden.1446

vissa remissinstanser ansåg dock till skillnad från utredningen att lagen 
borde ges förlängd giltighetstid. att lämna Säkerhetspolisen helt utan preven-
tiva tvångsmedel fram till den dag en mer effektiv lagstiftning kom på plats 
ansågs inte ändamålsenligt. andra menade att lagen helt borde avskaffas och 
att en djupare analys av rättssäkerhetsgarantier och integritetsaspekter borde 
göras.1447 regeringen menade att lagen, trots utredningens ställningstagan-
de, borde förlängas till utgången av 2012 och hänvisade till den bedömning 
regeringen gjorde när lagen infördes; att även om lagen ledde till endast en 
måttlig ökning i antalet förhindrade brott så kunde det vara av synnerligen 
stort värde för samhället och dess invånare.1448 regeringen konstaterade också 
att lagen i de fall där den tillämpats hade fyllt en funktion och att den därför 
borde förlängas.1449

1444 SOU 2002:92, s. 375, ”Några avslagsbeslut har, med ett undantag, inte påträffats. Det 
har emellertid uppgetts att åklagare dragit tillbaka framställningar, som domaren förklarat sig 
inte ha för avsikt att bifalla.”
1445 Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott.
1446 SOU 2009:70, s. 162.
1447 Prop. 2009/10:119 s. 20
1448 Prop. 2009/10:119, s. 20, Prop. 2005/06:177, s. 44
1449 Prop. 2009/10:119, s. 22
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Under denna förlängda giltighetstid, vars slutdatum nu kom att samman-
falla med lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga 
brott, fanns det enligt regeringen skäl att i samlad form utreda Säkerhetspoli-
sens behov av tvångsmedel i såväl underrättelseskedet som under förunder-
sökning. Genom att i samlad form utreda behovet av hemliga tvångsmedel 
fanns det också enligt regeringen bättre förutsättningar att utreda effekten 
på brottsligheten och den personliga integriteten.1450 Detta ledde sedemera 
fram till Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel som presenterade sina 
slutsatser under 2012.1451

8.2.6 2012 års utvärdering
i juni 2012 lämnade Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel sitt betän-
kande Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Detta betänkande utgjorde 
en översyn och analys av de särskilda tvångsmedel som kommit att instiftas 
mot vissa särskilt allvarliga brott. i detta sammanhang berördes av intresse för 
förevarande diskussion reglerna i 2007 års preventiva tvångsmedelslag, samt 
efter tilläggsdirektiv möjligheterna för Säkerhetspolisen att inhämta uppgifter 
om elektronisk kommunikation i sin underrättelseverksamhet. Dessa senare 
regler berörs i avsnitt 8.3.5 nedan.

En av utgångspunkterna för utredningen var att genomföra en samlad 
avvägning mellan behov, nytta och integritetsintrång för de olika tvångsmed-
len. Denna avvägning skulle ske på basis av en empirisk undersökning av den 
faktiska tillämpningen, den nytta respektive integritetsintrång som denna 
tillämpning medfört.1452 Utredningen menade att det som tidigare anförts 
i frågorna, såväl av lagstiftaren som i den allmänna debatten var viktigt att 
beakta, men konstaterade samtidigt att

”vid en tillbakablick framstår det dock som om diskussionen i samband med 
tidigare lagförslag på området inte alltid har varit fullt så nyanserad som man 
skulle kunna önska”1453

Bland annat tog utredningen fasta på den kritik som från integritetsskydds-
kommittén riktats mot hur den personliga integriteten beaktats i lagstiftnings-
åtgärderna.1454 För att inte upprepa misstagen i tidigare avvägningssituationer 
gjordes en djupundersökning av hur de olika tvångsmedlen använts. Bland 

1450 Prop. 2009/10:119, s. 21–22
1451 Dir. 2010:62.
1452 SOU 2012:44, s. 478.
1453 Ibid. s. 476
1454 Ibid. s. 477.
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annat undersöktes genom enkäter till tillämpande myndigheter, domstolar 
och offentliga ombud vilken nytta tvångsmedlen haft i utredningar, vilket 
det beräknade respektive det verkliga integritetsintrånget varit i konkreta fall, 
därutöver gjordes en behovsanalys. Utöver detta gjordes i ett urval av ärenden 
en djupare analys av källmaterial och intervjuer med rättsväsendets aktörer. 
Syftet var att utvärdera tillämpningen, analysera om regleringen borde för-
ändras, samt ta slutlig ställning till lagarnas fortsatta giltighet och därmed 
till hur en framtida permanent reglering inom området borde utformas.1455 
Utredningens betänkande både ställde upp och redovisade sina bedömningar 
utifrån en mycket tydlig och rationell struktur, där såväl integritetsintrång i 
den praktiska tillämpningen som nytta och effektivitet undersöktes empiriskt. 
Uppställningen har vissa likheter med den modell som presenterats i kapitel 2 
ovan, om än med vissa avgränsningar som föranletts av utredningens direktiv 
som berörs nedan.

Utredningen konstaterade i förhållande till 2007 års preventivlag att infor-
mation som bedömts som användbar har erhållits i en mycket stor andel av 
fallen, information som inte bedömts kunnat hämtas in på något annat mindre 
ingripande sätt. Det framgår att det varit svårt för utredningen att bedöma 
nyttan och orsakssamband rörande tvångsmedlen, särskilt i säkerhetspolisens 
verksamhet. Säkerhetspolisen bedömde dock att tvångsmedlet varit till nytta 
i ca 70 % av fallen, men detta inkluderade de fall där det ”inte längre funnits 
anledning att anta att en person som tillståndet avser ska komma att utöva 
sådan brottslig verksamhet som tillståndet omfattar”,1456 dvs. att personen inte 
utgjort den risk som man baserade beslutet på. Utredningens egen bedömning 
var att ”det funnits goda grunder att anta att tvångsmedlet bidragit till att viss 
utpekad brottslighet förhindrats i en dryg tiondel av fallen”.1457

i fråga om de integritetseffekter som tvångsmedlen fört med sig konstatera-
des sammanfattningsvis att tvångsmedlen använts i ett begränsat antal fall och 
således inte rört ett stort antal personer. Samtidigt hade en hel del personlig 
information samlats in, denna information hade dessutom kommit att röra 
tredje man och inte alltid haft betydelse för att utreda eller förhindra brott. 
Därigenom har tvångsmedlen medfört ”icke obetydliga integritetsintrång”.1458 
Det bör dock i sammanhanget påpekas att direktiven till utredningen fastslog 
att utvärderingen av integritetsintrånget skulle ske utifrån den kärndefinition 

1455 SOU 2012:44, s. 21, 31.
1456 Ibid. s. 33.
1457 Ibid. s. 33–34.
1458 Ibid. s. 39.
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som integritetsskyddskommittén använt sig av. Detta innebar en avgräns-
ning av begreppet personlig integritet till sådant som rör individen och den-
nes personlighet, något som både utredningen och direktiven beskriver som 
en snävare definition av personlig integritet.1459 Detta ingångsvärde innebar 
bland annat att utredningen inte förde någon närmare diskussion om vad den 
personliga integriteten som begrepp faktiskt innebär utöver hänvisningen till 
integritetsskyddskommittén. Det konstaterades dock i slutet av utredningens 
resonemang att;

”varje befogenhet för staten att bereda sig tillgång till personlig information 
om den enskilde – och varje nyttjande av en sådan befogenhet – leder till 
ingrepp i den personliga integriteten. Graden av integritetsintrång varierar 
med befogenhetens (tvångsmedlets) utformning och tillämpning.”1460

Det är i sammanhanget intressant att utredningen berörde att även själva 
befogenheten att inhämta personlig information, alltså separat från att denna 
befogenhet utnyttjas, innebär ett intrång i den personliga integriteten. Den 
analys som utredningen i övrigt gjorde i sitt betänkande berörde dock huvud-
sakligen frågan om tillämpningen gentemot den enskilde, och de effekter 
som denna tillämpning haft i praktiken för den enskilde eller tredje man som 
råkar omfattas av inhämtningen. Utredningen skilde dock på frågan om det 
integritetsintrång som lagarna i sig öppnade för och det faktiska integritets-
intrånget i praktiken, där det senare kunde tänkas bli större.1461 Samtidigt 
gjordes, sannolikt utifrån att kärndefinitionen av begreppet personlig integri-
tet användes, ingen analys av några eventuellt vidare effekter av statens makt-
befogenheter bortom de enskilda fall där tvångsmedlet använts. Det vill säga, 
eventuella effekter av existensen av tvångsmedlet för exempelvis förtroendet 
för telehemligheten, den fria åsiktsbildningen eller upplevelsen av risken att 
bli övervakad, hos en vidare krets än de som faktiskt blivit föremål för inhämt-
ning. Sådana hänsyn har, som berörts ovan, tidigare lyfts fram i utredningar 
och propositioner som viktiga aspekter av tvångsmedlens effekter.

Den bedömning av integritetsintrånget som utredningen gjorde ställdes 
mot de behov som utredningen kunde se av tvångsmedlen i de brottsbekäm-
pande myndigheternas verksamhet. i fråga om säkerhetspolisens underrät-
telseverksamhet och 2007 års preventivlag bedömdes beaktansvärd nytta ha 
förekommit när denna tillämpats.1462 Säkerhetspolisens underrättelseverk-

1459 Dir. 2010:62.
1460 SOU 2012:44, s. 480.
1461 Ibid. s. 516.
1462 Ibid. s. 533.
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samhet och dess fokus på att avslöja brott och bekämpa terrorism kunde enligt 
utredningen inte bedrivas baserat på anmälningar, utan utifrån myndighetens 
egen identifiering av aktörer med avsikt och potential att begå brott. Det 
fanns därför enligt utredningen ett påtagligt behov för myndigheten att även 
utanför ramen av förundersökningar kunna använda vissa hemliga tvångs-
medel för att förhindra vissa brott.1463 Utredningen gjorde samma bedömning 
som regeringen hade gjort vid införandet. Det vill säga, att ”medborgarnas 
berättigade krav på trygghet och skydd mot terrorism och annan samhällsfar-
lig brottslighet vägde tyngre än integritetsintresset hos de som tvångsmedels-
besluten skulle riktas mot”.1464 Samma skäl motiverade också att även tredje 
mans integritetsintresse i viss mån måste stå tillbaka. även i det fall dessa 
tvångsmedelsmöjligheter bara skulle leda fram till en måttlig ökning av antalet 
förhindrade brott på det aktuella området skulle detta enligt utredningen, och 
i likhet med regeringens tidigare bedömning, vara av stort värde för samhället 
och dess invånare.1465

Denna bedömning byggde på ett underlag beträffande brottsutvecklingen 
i vid mening. Utredningen konstaterar att den organiserade brottslingen har 
ökat med en etablering av allt fler kriminella gäng, affärsmässigt drivna kri-
minella organisationer, och organiserad ekonomisk brottslighet. Denna kri-
minalitet hade också i enligt utredningen på senare tid i större utsträckning 
kopplingar till dödligt våld. De organisationer i vilka brottsligheten bedrevs 
var dessutom flexibla och hade högt säkerhetstänkande samt en förmåga att 
ta till otillåten påverkan av myndighetspersoner, vittnen och brottsoffer.1466 
Slutsatsen utredningen drog var att denna organiserade brottslighet var sär-
skilt svårbekämpad och därför krävde arbetet ett brett spektrum av kartlägg-
nings- och spaningsmetoder.1467

8.2.6.1 Utvärderingens slutsatser och förslag rörande 2007 års preventivlag
Som framgått av avsnitt 8.2.5 ovan konstaterades i 2009 års utvärdering av 
2007 års lag vissa problem i förhållande till de rekvisit som gällde för tillstånd. 
Utvärderingen 2009 menade att rekvisiten varit utformade på ett sätt som 
gjorde dem svåra att använda utom i ett stadium mycket nära inledandet av 
förundersökning. Då tvångsmedlet knappt kunnat tillämpas i underrättelse-

1463 SOU 2012:44, s. 532–544.
1464 Ibid. s. 537.
1465 Ibid.
1466 Ibid. s. 526.
1467 Ibid. s. 527.
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verksamheten framfördes i 2009 års utvärdering, såväl från Säkerhetspolisens 
sida som från utredningen själv, att dessa rekvisit borde ses över.1468

även i samband med 2012 års utredning hade liknande synpunkter förts 
fram från Säkerhetspolisen. Den centrala uppgiften för Säkerhetspolisen var 
att ”utröna om det pågår verksamhet som kan komma att utvecklas till att bli 
säkerhetshotande”.1469 Detta arbete låg i tiden långt innan den punkt där kon-
kreta brottsmisstankar kunde riktas mot någon enskild person, utan handlade 
istället om att ”kartlägga olika miljöer och verksamheter för att få kunskap 
om ideologier, aktörer och tillvägagångssätt”.1470 Bristen på preventiva tvångs-
medel som fyllde ett sådant kartläggningsbehov innebar enligt Säkerhetspoli-
sen att de blev hänvisade till information från utländska partners eller källdriv-
ning och fysisk spaning, med stöd av polislagens allmänna bestämmelser.1471

i sitt betänkande lyfte utredningen också fram en diskussion som pågått 
i doktrinen rörande utformningen av de preventiva tvångsmedlens rekvisit. 
Framför allt pekade utredningen på hur Lindberg argumenterat för att tvångs-
medlen bättre bör anpassas till Säkerhetspolisens behov. Eftersom Säkerhets-
polisens tvångsmedel riktas mot en begränsad krets kan det enligt Lindberg 
vara lättare att finna acceptens bland medborgarna för särskilda tvångsmedel 
i denna verksamhet.1472 Samtidigt framfördes även att det i doktrinen påpe-
kats behovet av preciserade och förutsebara regler för att regleringen ska stå 
i överensstämmelse med bl.a. Europakonventionens och regeringsformens 
krav.1473 Utredningen sökte hitta former för regleringen som skulle leva upp 
till båda dessa mål.

Utredningen menade att dess kartläggning visat att 2007 års lag inte till-
godosett myndigheternas behov av att kunna använda hemliga tvångsmedel 
för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. Den främsta anledningen var 
rekvisiten ”särskild anledning att anta” samt kravet på att misstanken skulle 
vara riktad mot en person.1474 För att bättre tillgodose behoven föreslog utred-
ningen en förändring av rekvisiten. En bättre reglering skulle enligt utred-
ningen utgå från att det skulle ”med hänsyn till omständigheterna finns en 

1468 Se avsnitt 8.2.5 ovan.
1469 SOU 2012:44, s. 600, kursivering i original.
1470 Ibid. s. 601, kartläggning av ideologier är ett intressant ordval i sammanhanget med hän-
syn till förbudet mot åsiktsregistrering i 2 kap. 3 § rF även om det får förutsättas att kartlägg-
ningen sker utifrån huvudsakligen andra skäl.
1471 Ibid.
1472 SOU 2012:44, s. 601, Lindberg, 2009, s. 697, Lindberg, Svjt 2007, s. 57.
1473 SOU 2012:44, s. 602, utredningen hänvisade till Cameron i SOU 2010:103, s. 552, 
asp, Svjt 2007, s. 78, ramberg, Svjt 2007, s. 160.
1474 SOU 2012:44, s. 607.
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påtaglig risk att en person kommer att utöva brottslig verksamhet” av den typ 
som lagen täcker. Om det finns påtaglig risk att det inom en organisation eller 
grupp som personen tillhör eller verkar för kommer att utöva brottslig verk-
samhet borde det dock enligt utredningen räcka med att det kan befaras  att 
personen kommer främja denna verksamhet. De sedan tidigare gällande kra-
ven på att åtgärden ska vara av synnerlig vikt för att förhindra den brottsliga 
verksamheten skulle finnas kvar, liksom ett krav på att teleadressen eller den 
elektroniska kommunikationsutrustning som ska övervakas ska vara anknu-
ten till den person som tvångsmedelsbeslutet avser.1475

Begreppet brottslig verksamhet hade redan tidigare fått viss kritik då det 
från bland annat säkerhetspolisens sida ansågs vagt och inte tillräckligt defi-
nierat.1476 Utredningen valde ändå att förorda att begreppet skulle kvarstå. 
anledningen var att begreppet utan att leda tankarna fel kunde användas 
även i förhållande till framåtsyftande bedömningar. Det användes också redan 
i annan lagstiftning så som polisdatalagen för att beskriva de brottsbekäm-
pande myndigheternas underrättelseverksamhet. Genom de nya förarbetsut-
talanden rörande detta begrepp som tillkommit sedan 2007 års lag och det 
fall från högsta domstolen som kom 2009 menade utredningen att begreppet 
nu tydliggjorts i tillräcklig utsträckning.1477

Som nämnts ovan hade 2007 års lag försetts med ett rekvisit om särskild 
anledning att anta att en viss person skulle utöva viss brottslig verksamhet. 
Detta föreslog utredningen alltså skulle ersättas med en riskbedömning där 
det för tvångsmedelsanvändning skulle finnas en påtaglig risk för att en person 
kommer att utöva brottslig verksamhet, alternativt att någon eller några inom 
en organisation eller grupp kommer att utöva brottslig verksamhet, samt att 
det kan befaras att en person som tillhör eller verkar för organisationen eller 
gruppen kommer att främja denna verksamhet.1478 Konsekvenserna av det 
förslag till rekvisit som utredningen presenterat är således att om en person 
är tillhörig en grupp som det finns en påtaglig risk kommer utöva brottslig 
verksamhet, så sjunker kravet i förhållande till gruppens medlemmar från 
påtaglig risk till ett lägre krav på kan befaras att medlemmen kommer främja 
den brottsliga verksamheten. Beträffande denna ”främjandefara” menade 
utredningen att det skulle ställas ett visst krav på konkretion, men att detta 
krav inte kan ställas särskilt högt och bör exempelvis kunna föreligga på grund 

1475 SOU 2012:44, s. 606.
1476 Ibid. s. 608.
1477 Ibid.
1478 Ibid. s. 83.
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av personens ställning i den aktuella gruppen eller organisationen (som ledare 
eller aktiv medlem) eller på tidigare relevant brottslighet. Som sådan relevant 
brottslighet menar utredningen att inte bara brottslighet som faller under 
2007 års lags tillämpningsområde bör räknas, utan i förhållande till exem-
pelvis attentatsplaner även vapenbrott eller tidigare våldsbrott.1479 För att ge 
ytterligare ledning gav utredningen vissa exempel på situationer när den ansåg 
att de av utredningen föreslagna rekvisiten kunde bedömas vara uppfyllda.1480

Diskussionen om rekvisitens utformning berörde de särskilda problem 
med beviskrav som den framåtblickande naturen av den preventiva verksam-
heten innebar. Bland annat påpekade utredningen att:

”vid framåtblickande lagstiftning, som är avsedd att träffa risker inom ett 
om  råde då förundersökning ännu inte inletts, är det att föra konkretionskra-
vet för långt att kräva en beskrivning av en viss gärning som ännu inte ägt 
rum.”1481

Lite senare konstaterar utredningen i fråga om kopplingen till en viss individ 
som kan främja en grupps brottsliga verksamhet att

”Det bör ställas upp ett visst krav på konkretion beträffande formen för främ-
jandet, men kravet kan inte ställas särskilt högt, inte minst mot bakgrund av 
att det rör sig om bedömningar av vad som befaras ske i framtiden.”1482

i sammanhanget är det tydligt att utredningen inte anser att det inte går 
att ställa samma krav på bedömningar om framtida händelser som sådana 
händelser som faktiskt ägt rum. Detta är sannolikt ett resultat av just att 
dessa framtida händelser faktiskt inte ägt rum, och kanske aldrig kommer att 
göra det heller.1483 En följd av detta torde vara att rekvisiten för preventiva 
tvångsmedel enligt utredningens resonemang per definition inte kan vara lika 
stränga som i den användning av tvångsmedel som sker i förundersökning.

Sammantaget går det också att konstatera att ett antal steg i processen för 
att utverka tillstånd till preventiva tvångsmedel mot en individ i den form som 
utredningen föreslår består i bedömningar som i olika utsträckning får betrak-
tas som spekulativa. Detta innebär i sin tur att det slutliga beslutet grundar 
sig på ett material som belastas med vad som kan beskrivas som en kumulativ 

1479 SOU 2012:44, s. 803.
1480 SOU 2012:44, s. 803–805.
1481 SOU 2012:44, s. 613.
1482 SOU 2012:44, s. 615.
1483 inte ens i det fall en person har avsikt och kapacitet att genomföra exempelvis ett ter-
rordåd är det säkert att denne ändå gör verklighet av sina avsikter. 
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osäkerhet.1484 i första steget ska en bedömning göras av trovärdigheten hos de 
källor vars information ligger till grund för en riskbedömning, denna möjlig-
het är en som delvis kan baseras på tidigare korrekta uppgifter.1485 Därefter 
ska möjligheten av att faktiskt utifrån källorna göra en riskbedömning be -
dömas, det vill säga om den insamlade informationen ger en tillräckligt tydlig 
bild eller mönster som talar för potentiell framtida brottslig verksamhet som 
kan anses nog allvarlig för att passa in under Säkerhetspolisens verksamhets-
område. Därefter ska bedömas huruvida denna riskbedömning når upp till 
kravet på en ”påtaglig risk”. Om denna riskbedömning gäller en organisation 
måste också en bedömning ske om en viss individ dels kan anses vara en 
medlem av denna organisation eller grupp, eller ”verkar för” denna grupp, 
liksom om individen ”kan befaras” främja denna risk. i varje steg av denna 
process påverkas domstolens möjligheter att bedöma frågan av dels att några 
större krav inte kan ställas på förutsägelser om framtida händelser som inte ägt 
rum (och kanske aldrig kommer göra det), och dels av att någon fullständig 
redogörelse för det källmaterial som ligger bakom förutsägelserna kanske inte 
kan presenteras utifrån sekretesshänsyn, utan endast en mer allmän beskriv-
ning av exempelvis trovärdigheten hos källorna.1486 För den tillståndsgivande 
domstolen blir uppgiften således bildligt talat att behöva bedöma trovärdig-
heten hos en förutsägelse av framtiden som Säkerhetspolisen gjort i teblad 
som domstolen inte får se utan endast får beskrivna för sig i allmänna ordalag.

Utredningen övervägde också frågan om vilken beslutsinstans som ska ge 
tillstånd för lagens preventiva avlyssning. Sedan tidigare hade som behandlats 
i avsnitt 7.1.4 ovan det krävts domstolsbeslut för att få tillämpa tvångsmedlen 
enligt 2007 års lag. Sedan dess hade dock även 2012 års inhämtningslag trätt 
i kraft, där regeringen i propositionen tydligt tagit avstånd från tanken på 
domstol som tillståndsgivare.

”För det fall allmän domstol generellt skulle rättsligt pröva olika åtgärder som 
vidtas i underrättelseverksamheten och därmed i många fall skulle ge tillstånd 

1484 Det vill säga, att osäkerhet i första ledet, måste adderas med osäkerhet i andra, respektive 
tredje led osv. När det rör sig om spekulationer om framtiden torde osäkerheten vara tämli-
gen hög i vardera led vilket leder till en förhållandevis hög kumulativ osäkerhet. Detta kan 
illustre ras av att den vanligaste förekommande effekt som kunnat iakttas rörande tvångsmed-
len är att ”risken kunnat klarläggas på så sätt att vissa personer ansetts kunna avskrivas eller 
nedvärderas som hot” (SOU 2012:44, s. 390).
1485 Utifrån de exempel som utredningen lämnat framgår exempelvis att uppgifter från säker-
hetstjänster som Säkerhetspolisen samarbetat med under många år och som oftast lämnat väl 
underbyggda uppgifter får anses trovärdiga. Detta material kan dock belastas av att det i sin 
tur består av andrahandsuppgifter eller spekulationer.
1486 SOU 2012:44, s. 615, Nja 2009 s. 917, Prop. 2005/06:177, s. 83.
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till olika operativa spaningsåtgärder, kan det finnas risk för att domstolens 
roll som oberoende prövningsinstans i brottmålsförfarandet ifrågasätts, i varje 
fall när åtgärderna senare leder fram till förundersökning och åtal. En sådan 
roll skulle för domstolen också vara delvis främmande i det svenska rätts-
systemet. […] Det kan dessutom ifrågasättas om domstolarna skulle kunna 
tillgodose behovet av snabba beslut utanför kontorstid. att införa en ordning 
med dygnetruntberedskap för de allmänna domstolarna för att pröva frågor 
om inhämtande av uppgifter i underrättelseverksamhet framstår inte som 
ändamålsenligt.”1487

regeringen poängterade förvisso att det enligt 2007 års preventivlag krävdes 
domstolsbeslut men påpekade att denna lag var tidsbegränsad och låg i ett 
skede närmare det där förundersökning inleddes.1488 Beslut om tvångsmedel 
enligt 2012 års inhämtningslag kom därför istället för i domstol att placeras hos 
säkerhetspolisen själva. Det är därför intressant att när utredningen som utvär-
derade 2007 års lag senare samma år föreslår att tidigarelägga tidpunkten då 
lagen kan tillämpas till en tidshorisont som i stor utsträckning liknar den som 
gäller vid 2012 års inhämtningslag, så kvarstår domstol som den rekommen-
derade prövningsinstansen. Det ovan citerade uttalande som regeringen gjort 
i propositionen till 2012 års inhämtningslag togs dock upp av utredningen, 
liksom ifrågasättanden i doktrinen av domstolars lämplighet som prövnings-
instans.1489 Utredningen menade trots det, att de aktuella tvångsmedlen är så 
ingripande att beslutanderätten inte kan placeras hos myndigheterna själva. 
att domstolsprövning skulle vara principiellt tveksamt i frågor rörande under-
rättelseverksamhet menar utredningen förvisso kunde vara riktigt, men att 
dessa farhågor tog sikte på en mer omfattande inblandning från domstolarna 
i verksamheten än vad beslut om tvångsmedel innebär.1490 När det gällde det 
andra problemet, att domstolar saknar erfarenhet rörande riskbedömningar, 
menade utredningen att detta inte kunde anses riktigt. Sådana bedömningar 
kunde förvisso enligt utredningen vara komplicerade, men inte ovanliga.

”risk eller farerekvisit är relativt vanligt förekommande i olika typer av lag-
stiftning. t.ex. görs sådana bedömningar i samband med prövning av frågor 
om häktning, besöksförbud, kvarstad, vissa tvångsundersökningar och vård 

1487 Prop. 2011/12:55, s. 89.
1488 Ibid.
1489 Bland annat hänvisar utredningen till Cameron som framfört att domstolar har för-
hållandevis liten erfarenhet av riskbedömningar samt saknar intresse och självförtroende att 
ingripa och förbjuda en åtgärd när den nationella säkerheten påstås vara i fara, se SOU 2012: 
44, s. 706–707 med hänvisning till Cameron, Svjt 2007, s. 93 f.
1490 SOU 2012:44, s. 708.
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enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LvU. […] att 
prövningen innefattar en riskbedömning kan enligt utredningens uppfatt-
ning inte i sig anses vara ett hållbart argument för att prövningen ska ske på 
annat sätt än i domstol.”1491

Domstolar ansågs också ha bättre möjligheter att utgöra en rättssäkerhets-
garanti som också tog till vara integritetsintresset, exempelvis genom medver-
kan av ett offentligt ombud. Utredningens kartläggning hade inte heller visat 
på några problem med det system med domstolsprövning som redan varit i 
bruk sedan 2007.1492

För att kunna hantera de problem som kan uppstå med hänsyn till dom-
stolarnas möjlighet att med kort varsel fatta beslut om tvångsmedel föreslog 
dock utredningen ett system med interimistiska beslut i brådskande fall. En 
sådan beslutsmöjlighet hade sedan 2012 givits åklagare i fråga om beslut om 
hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 21 a § rättegångsbalken.1493 Liknande 
möjligheter till beslut i brådskande fall fanns även i 2008 års utredningslag, 
som rör förundersökningar av de brott som omfattas av 2007 års preventiv-
lag.1494 tidigare förarbeten och utredningar hade varit splittrade i frågan om 
en sådan interimistisk beslutanderätt. i förhållande till teleavlyssning hade det 
tidigare förordats av buggningsutredningen.1495 Samtidigt hade behovet av 
interimistiska beslut ifrågasatts av bland annat den departementspromemoria 
som låg till grund för 2007 års preventivlag. i promemorian framhölls att 
tvångsmedelsanvändningen skulle få störst nytta i underrättelseverksamheten 
som präglades av långsiktighet och noggranna analyser.1496 En ståndpunkt 
som inte ifrågasattes av regeringen i propositionen.1497 även 2009 års utvär-
dering av lagen hade avfärdat tanken på interimistisk beslutsrätt i brådskande 
fall, liksom behovet av särskild jourtjänstgöring för att bemöta brådskande 
ärenden. Säkerhetspolisens expert i 2009 års utvärdering framhöll därför i 
ett särskilt yttrande att exempelvis jourdomstolar inte kunde användas då 
de domare och ombud som verkar där normalt inte var behöriga att ta del 
av information som är hemlig med hänsyn till rikets säkerhet.1498 i 2012 
års utvärdering menade utredningen med beaktande av det ovanstående att 

1491 Ibid.
1492 Ibid. s. 709.
1493 SFS 2012:281
1494 Lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott.
1495 SOU 1998:46, s. 415–419.
1496 Ds 2005:21, s. 228 f.
1497 Prop. 2005/06:177, s. 66 f.
1498 SOU 2012:44, s. 719.
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den tekniska utvecklingen lett fram till ett behov av att i akuta lägen kunna 
ingripa snabbt med tvångsmedel för att förhindra brott innan de fullbordas. 
En möjlighet för åklagare att meddela interimistisk tillstånd i brådskande 
fall när det kunde befaras att inhämtande av ett domstolsbeslut skulle med-
föra en fördröjning av väsentlig betydelse, förordades därför av utredningen. 
”Frågan om ett hemligt tvångsmedel ska kunna användas avseende allvarlig 
brottslighet under t.ex. kvällstid kan inte tillåtas vara beroende av om polis 
och åklagare lyckas få tag på en domare som är beredd att åta sig uppgiften 
att meddela ett beslut.”1499

Det hade från de brottsbekämpande myndigheterna framförts önskemål 
om att även mindre ändringar i ett redan meddelat beslut, så som ändringar 
av vilka teleadresser som omfattas av beslutet, borde få meddelas av åklagare. 
Detta även i de fall när sådana beslut inte var brådskande. Detta avfärdades 
dock av utredningen som menade att den proportionalitetsbedömning som 
gjordes av domstolarna utgick från de specifika teleadresser eller platser som 
beslutet omfattade. Förändringar av dessa teleadresser skulle därmed föränd-
ra helhetsbedömningen. Sådana ändringar i brådskande fall kunde däremot 
täckas upp av den interimistiska beslutsordningen.1500

Ett ytterligare förslag som lades av utredningen var att avlyssning som visar 
sig beröra samtal med sådana personer som enligt 36 kap. 5 § rättegångsbal-
ken inte får höras som vittnen, dvs. samtal med försvarare, psykologer och 
präster, genast ska avbrytas och upptagningarna ska förstöras.

Efter en samlad genomgång av 2007 års lag, samt en avvägning av behov, 
nytta och integritetsintrång, menade utredningen att reglerna borde göras 
permanenta.1501 Utredningens förslag har vid tiden för denna texts förfat-
tande ännu inte lett fram till någon proposition från regeringen.

Skulle 2012 års utvärderings förslag bli verklighet kan det vara värt att 
notera vissa aspekter av avvägningsresonemangen som utvecklats över tid. 
Från att terroristlagstiftningens regelverk betraktats som otänkbara att app-
licera på allmänheten i stort så togs i motiven till 2007 års preventivlag för 
första gången ett steg mot preventiv inriktning av tvångsmedlen. Detta steg 
motiverades med hänvisning till terroristlagstiftningens existens, men detta 
regelverks utsträckning till en vidare kontext ursäktades genom att rekvisiten 
skärptes till tydligare krav på misstanke kopplat till en viss person (särskild 
anledning att anta att en viss person skulle komma att begå vissa allvarliga 

1499 SOU 2012:44, s. 721.
1500 SOU 2012:44, s. 726.
1501 SOU 2012:44, s. 759.
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brott). Detta skulle därmed utgöra en viktig skillnad mot den bedömning 
som skulle göras enligt terroristlagstiftningen som istället är kopplat till beho-
vet av att utröna om en individ eller en grupp eller organisation som individen 
tillhör eller verkar för planlägger eller förbereder terroristbrott.

i 2012 års utvärdering föreslås alltså att rekvisiten i 2007 års lag av effektivi-
tetsskäl borde förändras och att misstankekravet ersätts av en riskbedömning 
(påtaglig risk att en viss person kan komma att begå viss allvarlig brottslighet). 
En riskbedömning vars konkretionsgrad dessutom minskar till kan befaras i 
det fall personen är medlem i eller verkar för en organisation som det i sig 
kan finnas en påtaglig risk kommer att begå denna allvarliga brottslighet. 
Kopplingen till en organisation innebär ett påtagligt steg mot terroristlag-
stiftningens logik, och innebär en fara för att tvångsmedlen tillämpas för att 
kartlägga individer enbart på grund av deras koppling till vissa organisatio-
ner. att misstanken var frikopplad från sådana organisationskopplingar var 
vid tillkomsten av 2007 års lag en avgörande aspekt som regeringen menade 
minskade en sådan risk och bidrog till att göra de preventiva tvångsmedlen 
acceptabla utifrån principiella rättssäkerhetsaspekter.1502

Förlagen att koppla riskbedömningen till kopplingen till vissa organisa-
tioner kan förvisso vara förklarlig i de fall den organisatoriska kopplingen 
är mycket tydlig, så som vid medlemsskap i kriminella motorcykelklubbar 
eller gäng där medlemskap kräver uppoffringar och kriminell aktivitet och 
dessutom i många fall tydligt uttrycks utåt genom exempelvis bärandet av 
symboler som visar på medlemskap.1503 Svårigheterna uppstår istället i förhål-
lande till det alternativa rekvisitet, att en individ ”verkar för” en organisation 
eller grupp. vad detta konkret innebär och vilka beviskrav som ställs upp för 
detta kommer få mycket stor verkan på vilka situationer som tvångsmedlen 
kan komma tillämpas på. Det torde exempelvis vara tveksamt utifrån rätts-
säkerhetsskäl att godta att endast uttalade sympatier med vissa organisationer 
och deras handlingar skulle vara tillräckligt för att anse att detta krav skulle 
vara uppfyllt. i den mån risk rekvisiten rörande den befarade framtida brotts-
ligheten accepteras vore det synnerligen olyckligt om samma låga grad av 
konkretion och faktisk bevisning tillämpades på även frågan om organisa-
tionskopplingen. även i förhållande till frågan om individens främjande av 
organisationens kriminella verksamhet torde tämligen höga krav vara nöd-

1502 Se prop. 2005/06:177, s. 57.
1503 i samband med Buggningsutredningen framhölls dock svårigheterna med att definiera 
gränserna av en organisation samt svårigheterna med att klarlägga att organisationen som 
sådan bedriver kriminell verksamhet (och inte endast enstaka medlemmar). Se SOU 1998:46, 
s. 331.
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vändiga för att begränsa tvångsmedlens utsträckning. Det vill säga, om kravet 
endast skulle komma bli att en individ kan befaras främja en organisations 
allvarliga brottslighet måste tämligen höga krav ställas på vad som kan anses 
utgöra främjande. inte heller här torde mindre konkreta former av främjan-
den vara lämpliga utifrån rättssäkerhetsaspekter.

Sammanfattningsvis tycks regeringens ställningstagande vid tillkomsten av 
regelverket, att värdet av åtgärderna var stort även om det bara ledde till att 
ett begränsat antal brott kunde förhindras, ha övergetts till förmån för en mer 
extensiv roll för preventiv avlyssning av elektronisk kommunikation.

8.3  2012 års inhämtningslag
Utöver den möjlighet som finns till användande av hemlig teleövervakning i 
underrättelseverksamhet enligt 2007 års preventiva tvångsmedelslag finns som 
framgått av avsnitt 7.2 ovan ett särskilt regelverk i lag (2012:278) om inhämt-
ning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 
myndigheternas underrättelseverksamhet (2012 års inhämtningslag). Denna 
lag är ett resultat av att ett tidigare regelverk om utlämnande av vissa uppgifter 
från teleoperatörer genom lagen elektronisk kommunikation (LEK),1504 flyt-
tades över till rättegångsbalken såvitt avsåg den öppna polisen. medan den 
öppna polisens tillgång till uppgifter enligt LEK skulle bli föremål för dom-
stolsprövning i enlighet med regelverket i rättegångsbalken sågs ett behov av 
att särskilt reglera säkerhetspolisens tillgång till elektroniska uppgifter genom 
2012 års inhämtningslag.

Den nya regleringen för den preventiva inhämtningen i 2012 års inhämt-
ningslag har en förhållandevis lång bakgrund. redan Buggningsutredningen 
pekade 1998 på vissa problem med det regelverk som tidigare fanns i telela-
gen (sedemera LEK).1505 Beredningen för rättsväsendets utveckling (BrU) 
utredde 2005 frågan om ett bättre anpassat regelverk för inhämtning av vissa 
uppgifter, men fokuserade främst på inhämtning av uppgifter inom ramen för 
förunder sökningar.1506 Denna utredning kompletterades 2009 av Polisme-
todutredningen som inte bara utredde frågan om en ny reglering för inhämt-
ning i underrättelseverksamhet och förändringar i regelverket för inhämt-
ning under förundersökning,1507 utan även vissa andra frågor om särskilda 

1504 Se avsnitt 6.3 ovan.
1505 SOU 1998:46, s. 367–371, se närmare ovan avsnitt 6.3.
1506 Se allmänt SOU 2005:38
1507 Se allmänt SOU 2009:1.
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spanings metoder.1508 Polismetodutredningens förslag ledde, med vissa för-
ändringar, till den lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2012.

Som nämnts i avsnitt 7.2.3 ovan ger 2012 års inhämtningslag Säkerhets-
polisen tillgång till historiska uppgifter om kommunikation, undantaget 
kommunikationens innehåll, vad som brukar beskrivas som trafikuppgif-
ter.1509 Utöver detta kan Säkerhetspolisen hämta in vissa s.k. lokaliseringsupp-
gifter; uppgifter om var en viss teknisk utrustning befinner sig i realtid, eller 
har befunnit sig och uppgifter om vilka tekniska utrustningar som befunnit 
sig i ett visst område, vad som brukar benämnas basstationstömning.1510

regelverket i 2012 års inhämtningslag har vissa avgörande skillnader mot 
möjligheterna till hemlig övervakning av elektronisk kommunikation genom 
2007 års preventivlag. För det första möjliggör 2012 års inhämtningslag 
endast inhämtning av historiska uppgifter om kommunikation, där hemlig 
övervakning även medger realtids inhämtning, vad gäller lokaliseringsuppgif-
ter är dock uppgifterna dem samma i de olika lagarna. För det andra finns 
inget krav på extern tillståndsgivning för inhämtning enligt 2012 års inhämt-
ningslag, istället är det myndigheten själv som avgör om förutsättningarna för 
inhämtning är uppfyllda. För det tredje saknas rekvisit av den typ som kräver 
att det finns en viss grad av misstanke mot en viss person, istället tar rekvisiten 
för inhämtning utgångspunkt från nyttan som den inhämtande åtgärden kan 
ha i den preventiva verksamheten för att förebygga och förhindra brottslig 
verksamhet.1511

även om 2007 års preventivlag var den första lagstiftning som möjliggjorde 
att preventiva tvångsmedel kunde användas även mot svenska medborgare, så 
har som berörts tidigare vissa uppgifter inhämtats för preventiva syften genom 
användande av LEK.1512 När detta regelverk för utlämnande av uppgifter 
skulle föras in under rättegångsbalkens paraply fick som sagt Säkerhetspoli-
sens (och andra brottsbekämpande myndigheters underrättelseverksamheter) 
tillgång till sådana uppgifter en särskild reglering i 2012 års inhämtningslag. 
En analys av proportionalitetsbedömningarna som ligger till grund för detta 
regelverk kompliceras något av att möjligheterna som tolkats in under LEK 
så att säga spökar i bakgrunden av lagstiftarens överväganden. Beroende på 
hur man bedömer möjligheterna till inhämtning av uppgifter enligt LEK i 

1508 Se allmänt SOU 2010:103.
1509 Se avsnitt 5.2.2 ovan.
1510 Se avsnitt 5.2.3 ovan.
1511 Detta är i lagstiftningen formulerat som att åtgärden ska vara ”av särskild vikt för att 
förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet”. Se vidare avsnitt 7.2.1 ovan.
1512 Se avsnitt 6.5.2 ovan.
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underrättelseverksamhet, kan 2012 års inhämtningslag beskrivas antingen 
som en rättssäkerhetsförstärkning eller en i formellt hänseende utvidgad 
inhämtningsmöjlighet. Lagstiftaren har valt det förra perspektivet. Utifrån 
de resonemang som redovisats i tidigare avsnitt kommer dock analysen av 
proportionalitetsbedömningarna som görs i det följande att bygga på utgångs-
punkten att inhämtning under LEK i vart fall inte utan vidare kan ha ansetts 
ligga i linje med lagstiftningens ordalydelse och ursprungliga intentioner.1513

Oaktat vilken inställning man har i bedömningen av möjligheterna till 
underrättelseinhämtning genom LEK, innebär de förändringar som över tid ägt 
rum i fråga om tekniska förutsättningar, integritetseffekter och underrättelse-
verksamhetens behov, att en ny genomgripande proportionalitetsbedömning 
borde ha ägt rum i samband med att regelverket i 2012 års inhämtningslag 
tillskapades.

8.3.1 Legalitet
i vissa avseenden innebar 2012 års inhämtningslag ett klart lyft i förutsebarhe-
ten i förhållande till dem utlämning som i praktiken hade skett genom LEK. 
Förutsättningarna för inhämtning tydliggjordes och det infördes ett klart 
lagstöd för inhämtning i underrättelseverksamhet. Det får anses osäkert om 
LEK levde upp till de förutsebarhetskrav som ställts upp i Europadomstolens 
tolkning av Europakonventionen. regelverket i 2012 års inhämtningslag får 
anses utgöra ett steg i rätt riktning. Det finns dock fortfarande vissa aspekter 
av regleringen som kan vara problematiska.

De rekvisit som infördes i 2012 års inhämtningslag var av en helt annan 
typ än vad som tidigare förekommit, även i jämförelse med 2007 års preven-
tivlag. Kopplingen av förutsättningarna för ett integritetsintrång av denna 
typ till uppgifternas betydelse i verksamheten innebär att inhämtningens vidd 
och omfattning blir svårare att förutse. Det är svårt för en utomstående att 
föreställa sig de omständigheter som kan göra att Säkerhetspolisen bedömer 
det vara av särskild vikt att hämta in uppgifter om dennes kommunikation 
för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Det är också 
svårt för individen att anpassa sitt beteende för att undvika en sådan situation 
när rekvisiten så tydligt är frånkopplade från individens handlingar. Kombi-
nationen av vad som i princip är ett effektivitetsrekvisit – åtgärdens nytta i 
verksamheten – och internt beslutsfattande bidrar inte heller till någon tydlig-
het i form av prejudicerande praxis eller annat som kan ge individen ledning 

1513 Ibid.
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till under vilka omständigheter eller förutsättningar myndigheten kan ta del 
av uppgifterna.

Det är intressant att i jämförelse med traditionell tvångsmedelslagstiftning 
så innebär 2012 års inhämtningslag att ett av de grundläggande rekvisiten 
för hemliga tvångsmedel i princip avskaffats. Hemlig avlyssning och övervak-
ning av elektronisk kommunikation enligt rättegångsbalken har krävt 1) skä-
lig misstanke, 2) åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen, 3) skälen för 
åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den 
misstänkte eller för något annat motstående intresse. För inhämtning enligt 
2012 års inhämtningslag krävs 1) att det ska vara av särskild vikt för att före-
bygga […] brottslig verksamhet, samt 2) att skälen för åtgärden uppväger det 
intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktar 
sig mot eller för något annat motstående intresse. Detsamma gäller i prin-
cip för möjligheten som infördes genom 27 kap. 20 § 2 st. rB att använda 
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation rörande historiska med-
delanden för att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. 2012 
års inhämtningslag innebär därmed i första hand ett undantag från ett av de 
grundläggande rekvisit som traditionellt sett ställts upp för bruk av hemliga 
tvångsmedel i svensk rätt.

8.3.2 Ändamål
ändamålet med 2012 års inhämtningslag angavs i Polismetodutredningens 
betänkande som bi  behållandet av en effektiv brottsbekämpande verksamhet. 
Samtidigt anfördes att lagstiftningen skulle uppfylla utökade krav på rätts-
säkerhet och integritetsskydd i förhållande till den inhämtning som skett 
genom LEK.1514 ändamålet med 2012 års inhämtningslag framgår också av 
regeringens direktiv till Polismetodutredningen. Där framhölls att det finns 
ett operativt behov av att få tillgång till uppgifter om elektronisk kommu-
nikation för att kartlägga brottslig verksamhet och i övrigt agera brottsfö-
rebyggande och att regelverket i LEK skulle ersättas med annan reglering. 
Sammantaget var syftet med lagen något splittrat, den ska förstärka rättssäker-
het och integritetsskydd samtidigt som den ska bibehålla, alternativt utöka 
möjligheterna till inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation.

Såvitt avser det legitima ändamålet för rättighetsinskränkningar får brotts-
förebyggande verksamhet i syfte att karlägga brottslig verksamhet och upp-
rätthålla en effektiv brottsbekämpande verksamhet ses som det huvudsakliga 
ändamål som lagstiftaren lagt till grund för regelverket.

1514 SOU 2009:1, s. 111.
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8.3.3 Lämplighet & nödvändighet
Lagändringarna 2012 och införandet av 2012 års inhämtningslag var resultatet 
av i huvudsak två utredningar: BrU och Polismetodutredningen. av dessa var 
det dock endast Polismetodutredningen som specifikt berörde inhämtning i 
underrättelseverksamhet. Både BrU och Polismetodutredningen gjorde dock 
uttalanden om betydelsen av tillgång till trafikdata och lokaliseringsuppgifter 
i brottsutredningar. analyser av behovet av trafikuppgifter och lokaliserings-
uppgifter i brottsutredningar hade också berörts av trafikdatautredningen 
vars betänkande låg till grund för implementeringen av EU:s datalagrings-
direktiv.1515 Behovet av sådana uppgifter även i underrättelseverksamhet hade 
dock inte tidigare varit föremål för överväganden annat än vid införandet 
av 2007 års preventivlag, en lag som bekant medger inhämtning av samma 
kategorier av uppgifter som 2012 års inhämtningslag, men i realtid och efter 
domstolsprövning. i dessa överväganden låg dock avlyssningen i fokus, varför 
frågan om trafikuppgifter berördes endast i korthet.1516 Ett tillgängliggörande 
av samma uppgifter i ännu ett regelverk torde därmed bygga på någon form 
av behovsanalys kring behovet av detta parallella/kompletterande regelverk.

i Polismetodutredningens betänkande saknas dock helt någon samlad 
behovsanalys för inhämtning av uppgifter i underrättelseverksamhet. Detta 
beror sannolikt på utredningens direktiv, där inhämtningen beskrivits som 
möjlig och som något som ska bibehållas, om än under mer rättssäkra for-
mer.1517 i direktiven konstaterade regeringen att BrU föreslagit att utläm-
ningsreglerna i LEK skulle avskaffas och att polisens tillgång till trafikuppgifter 
istället skulle regleras i rättegångsbalken. Denna lösning skulle i princip stoppat 
den tillgång till uppgifter i underrättelseverksamhet som tolkats in under LEK, 
vilket sannolikt är ett resultat av att BrU inte ansett att utlämning varit möj-
lig utanför förundersökningssituationer. Följaktligen gjorde inte heller BrU 
någon analys av behovet av sådana uppgifter i underrättelseverksamheten, 
det föll inte heller under utredningens uppdrag. Behovet av sådan tillgång till 
uppgifter konstateras istället kortfattat i direktiven till Polismetodutredningen:

”Det kan emellertid redan nu konstateras att det finns ett operativt behov 
av att kunna inhämta vissa uppgifter om telemeddelanden även inom ramen 
för polisens och tullens underrättelseverksamhet. Situationen liknar då ofta 
förhållandena under ett tidigt förundersökningsskede. Det är därför inte till-

1515 Se ovan avsnitt 5.2.2.3.
1516 Se avsnitt 8.2.3 ovan.
1517 Se dir. 2007:185.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   412 2013-10-16   16.34



413

8 Lagstiftarens proportionalitetsanalyser

fyllest att ersätta nuvarande bestämmelse i 6 kap. 22 § första stycket 3 lagen 
om elektronisk kommunikation med en reglering i rättegångsbalken.”

med anledning av att regeringen redan konstaterat det operativa behovet är 
det möjligt att Polismetodutredningen ansåg att det saknades anledning att 
närmare analysera detta behov i sitt betänkande. Det kan dock noteras att 
tillgång till trafikuppgifter i underrättelseverksamhet redan existerade genom 
2007 års preventivlag, varför i vart fall Säkerhetspolisen inte skulle bli utan 
inhämtningsmöjligheter vid en överföring av regelverket om utlämnande i 
LEK till rättegångsbalken.

även i propositionen är behovsanalyserna i stort sett frånvarande. rege-
ringen beskrev i avsnittet rörande underrättelseverksamhet sammanfattande 
och mycket kortfattat hur underrättelseverksamhet bedrivs hos bl.a. Säker-
hetspolisen. Det konstaterades att den bedrivs genom att ”ett väl definierat 
underrättelsbehov leder till en beställning av uppgifter. Beställningen resul-
terar i att olika inhämtningsåtgärder vidtas. De inhämtade uppgifterna be -
arbetas och analyseras varefter resultatet rapporteras till beställaren och ligger 
till grund för beslut om fortsatta åtgärder”.1518 Detta är inte så mycket en 
behovsbeskrivning som en beskrivning av hur verksamheten bedrivs. ändå 
konstaterade regeringen i nästa avsnitt att ”[d]et ovan beskrivna behovet av att 
i underrättelseverksamheten kunna hämta in information innefattar uppgifter 
om elektronisk kommunikation”.1519

Grundbehovet beskrivs inte närmare än så, och förvisso kan regeringen ha 
menat att det kan tas för givet. istället fokuserade regeringen på att beskriva 
varför detta behov av uppgifter om elektronisk kommunikation inte kunde 
tillgodoses genom exempelvis 2007 års preventivlag. även detta resonemang 
var dock mycket kortfattat. Bland annat anförde regeringen att det är nöd-
vändigt att inhämtningen av uppgifter kan ske förhållandevis brett och för-
utsättningslöst för att underrättelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt. ”En 
alltför strikt reglering riskerar att hindra inhämtningen på ett icke önskvärt 
sätt”.1520 Kopplingen till en viss person, som återfanns i 2007 års preventivlag, 
skulle exempelvis enligt regeringen minska möjligheterna att nå framgång i 
underrättelsearbetet.1521

Lämpligheten och behovet av åtgärden har således berörts i mycket begrän-
sad utsträckning. Framför allt har detta behov konstaterats i direktiven till 

1518 Prop. 2011/12:55, s. 83.
1519 Ibid.
1520 Ibid. s. 84.
1521 Ibid.
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Polismetodutredningen, och i propositionen framför allt berörts utifrån att 
existerande preventiva tvångsmedel inte i tillräcklig utsträckning möjliggör en 
bred och förutsättningslös inhämtning, utan att frambringa något underlag 
för varför en sådan bred och förutsättningslös inhämtning är nödvändig och 
lämplig.

8.3.4 Proportionalitet
Som framgått av föregående avsnitt så gjordes ingen särskilt genomgående 
analys av lämpligheten och behovet av 2012 års inhämtningslag vid lagens 
införande. Frågan är då hur lagstiftarens proportionalitetsbedömning sett 
ut. även här bör underrättelseverksamheten separeras från de överväganden 
som rör endast inhämtning i förundersökning, vilket också gör att de resone-
mang som förts i exempelvis BrU:s betänkande inte utan vidare kan ses som 
relevanta i sammanhanget. istället är det främst de resonemang som fördes i 
Polismetodutredningens betänkande och i propositionen som kan ligga till 
grund för analysen.

En utgångspunkt för Polismetodutredningens bedömningar tycks ha varit 
de regelverk som redan under olika förutsättningar möjliggjorde preventiv 
inhämtning. Utredningen konstaterar exempelvis att inhämtning för preven-
tiva syften redan funnits etablerat i lagstiftningen genom lagen om särskild 
utlänningskontroll och 2007 års preventiva tvångsmedelslag. Utredningen 
poängterar också att lagen om särskild utlänningskontroll inte ställer upp 
något krav på brottsmisstanke för att tvångsmedel ska få tillgripas och inte 
heller något krav på att förundersökning har inletts, och att det var denna lag 
som låg till grund för det förslag till lagstiftning som ledde fram till 2007 års 
preventiva tvångsmedelslag. vidare hänvisar polismetodutredningen till att 
regelverket i LEK inte ställer krav på en misstänkt person.1522 Utredningen 
gick därefter vidare till att föreslå den lagstiftning som skulle ge säkerhets-
polisen möjlighet att hämta in elektroniska uppgifter i underrättelseverksam-
het när det kan bidra till att förebygga, förhindra eller upptäcka viss allvarlig 
brottslig verksamhet.

Det är ur avvägningshänseende intressant att utredningen tog just lagen 
om särskild utlänningskontroll som utgångspunkt då utredningen inte följer 
det resonemang som fördes vid skapandet av denna lag. Lagen om särskild 
utlänningskontroll är personkopplad så till vida att tvångsmedel enligt lagens 
19 § får användas för att utröna om en särskild utlänning, eller en grupp som 
denne tillhör eller verkar för, planerar eller förbereder terroristbrott. Denna 

1522 SOU 2009:1, s. 124–125.
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koppling försvann i den lagändring som Polismetodutredningen föreslog. 
Utöver detta gjordes också den preventiva metoden tillämplig på en vidare 
krets än det fåtal som kan bli föremål för tvångsmedel utifrån lagen om sär-
skild utlänningskontroll. För att hemlig teleavlyssning eller hemlig teleöver-
vakning ska få användas enligt lagen om särskild utlänningskontroll krävs 
också att en domstol fattar beslut om dessa åtgärder. vid införandet av lagen 
om särskild utlänningskontroll fördes ett mycket omfattande resonemang 
om hur lagen förhöll sig till rättsstatliga principer som talade mot att lagens 
metoder utsträcktes till en vidare krets, detta resonemang har i huvudsak 
redovisats under avsnitt 8.1 ovan.

i propositionen till 2012 års inhämtningslag anförde regeringen som redan 
nämnts att regelverket i LEK inte framstod som ändamålsenligt utformat och 
inte uppfyllde krav på rättssäkerhet och integritetsskydd varför möljligheten 
till utlämnande av övervakningsuppgifter enligt denna lag skulle upphöra.1523 
Det är därför intressant att regeringen såvitt underrättelseverksamheten avsågs 
föreslog endast mindre förändringar av den praktiska innebörden av regel-
verket i LEK. Den främsta rättssäkerhetsförstärkningen bestod i att inhämt-
ningen blev föremål för tillsyn av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, 
fick ett tydligare lagstöd och att beslut enligt lagen ska fattas av en person på 
myndigheten med rätt kvalifikationer. Å andra sidan tilläts även enligt det 
nya regelverket att myndigheten själv fattar beslut om sin egen inhämtning. 
Något rekvisit som tydligt skulle avgränsa kretsen av individer som kunde 
bli föremål för inhämtning infördes inte utan kretsen blev jämfört med LEK 
snarare vidgad. De typer av information som fick hämtas in vidgades även till 
att även innefatta passiv lokaliseringsdata i realtid.

Såväl Polismetodutredningens betänkande som propositionen till 2012 
års inhämtningslag är förhållandevis tunna på direkta avvägningsresone-
mang rörande skyddet för den personliga integriteten och behovet av upp-
gifter i underrättelseverksamheten. i de delar av propositionen som rörde 
tillgången till uppgifter i underrättelseverksamhet fokuserade regeringen på 
varför denna verksamhet skulle vara föremål för andra regler än de som gällde 
under för undersökning. Där framförde regeringen framför allt att verksam-
heterna skiljer sig åt i många avseenden i fråga om syftet med åtgärderna. 
Det övergripande och framåtblickande perspektivet skulle enligt regeringen 
göra partsintresset mindre framträdande. Den enskilda individen får enligt 
regeringens resonemang i underrättelseverksamheten inte på samma sätt en 
roll som framtida part, utan som en individ som i och för sig blir föremål för 

1523 Prop. 2011/12:55, s. 66.
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integritetskänsliga åtgärder. Detta medförde att domstolsprövning inte blev 
lika aktuellt för tillståndsgivning och istället skulle insyn, kontroll och tillsyn 
av ett fristående organ ha större betydelse.1524

regeringen förde i propositionen som nämnts ovan ingen egen diskussion 
rörande underrättelsemyndigheternas behov av elektroniska uppgifter, det 
fördes därför inte heller någon diskussion kring hur detta behov förhöll sig till 
motstående intressen. regler till skydd för den personliga integriteten redovi-
sades i korthet i början av propositionen, men någon bedömning av förslagens 
konsekvenser för den personliga integriteten redovisades överhuvudtaget inte. 
En förklaring kan möjligen vara att regeringen i stora delar uppfattade, eller 
i vart fall beskrev förslagen som rättssäkerhetsförstärkningar. Samtidigt med-
förde förslagen en utökad tillgång till elektroniska uppgifter vars känslighet 
och effekt på skyddet för den personliga integriteten inte redovisats, och syftet 
med regelverket i 2012 års inhämtningslag angavs också vara att möjliggöra 
en bredare och mer förutsättningslös inhämtning.1525 regeringen hänvisade 
dock inledningsvis till den utredning som var tillsatt för att samlat utreda vissa 
hemliga tvångs medel.1526 Denna utredning kunde dock endast i begränsad 
utsträckning beakta 2012 års inhämtningslag då lagen trädde i kraft efter det 
att utredningen lämnat sina slutsatser.

vissa remissinstanser hade riktat kritik mot det balanseringsunderlag som 
låg bakom lagändringarna och framfört att det borde kompletteras. Som 
svar på kritiken pekade regeringen på de utredningar som gjorts under ett 
femton tal år som på ett eller annat sätt legat bakom propositionens förslag 
och menade att underlaget fick anses tillräckligt.1527 Samtidigt går det att 
konstatera att det rörande vissa frågor inte förts några avvägningsresonemang 
överhuvudtaget i de tidigare utredningar som lagstiftaren hänvisar till.1528 
Dessa tidigare utredningar utgick också från då gällande tekniska förutsätt-
ningar, säkerhetssituation och rättsliga kontext varför deras resonemang, i den 
mån de berör de aktuella frågorna, inte utan vidare kan anses relevanta för det 
förevarande lagstiftningsärendet.

Det bör i sammanhanget påpekas att de övervakningsuppgifter som under-
rättelsemyndigheterna nu gavs tillgång till utan föregående extern rättslig 
prövning, samt utan krav på skälig misstanke, är likartade som, men utifrån 
den tekniska utvecklingen än mer detaljerade än, uppgifter som tidigare har 

1524 Ibid. s. 68. Se även SOU 2009:1, s. 109.
1525 Se avsnitt 8.3.3 ovan.
1526 Prop. 2011/12:55, s. 50.
1527 Ibid. s. 67.
1528 Se vidare närmast efterföljande avsnitt 8.3.4.1 om lokaliseringsuppgifter.
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bedömts som mycket känsliga. Detta illustreras exempelvis av att departe-
mentschefen i samband med införandet av regler om hemlig teleövervakning 
i rättegångsbalken 1989 ansåg att kravet på skälig misstanke inte ens kunde 
sänkas till endast misstanke.

”När det gäller frågan vilken grad av misstanke som skall krävas är jag – av 
motsvarande skäl som jag redovisat i avsnittet om hemlig teleavlyssning – inte 
beredd att godta kommitténs förslag om att det skall räcka med att den som 
skall övervakas kan misstänkas för brottet. jag kan tillägga att det inte ens vid 
misstanke om de allvarligaste högmålsbrotten och brotten mot rikets säkerhet 
i 1952 års lag gjorts undantag från kravet på skälig misstanke för att telefonö-
vervakning skall få användas. jag förordar alltså samma misstankenivå som 
vid hemlig teleavlyssning nämligen skälig misstanke.”1529

Detta gällde alltså för en inhämtning som underställdes förhandsbeslut av 
domstol, och inte den interna prövning som nu införs i underrättelseverk-
samheten. Något som får anses illustrera den svängning som skett i frågan om 
övervakningsuppgifter. Denna svängning från lagstiftarens sida blir också tyd-
lig genom att förändringar i regelverket rörande underrättelseverksamheten 
i första hand tar sin utgångspunkt i de inhämtningsmöjligheter som tolkats 
in i LEK, som lagstiftaren själv inte anser uppfylla krav på rättssäkerhet och 
integritetsskydd, i stället för att lagstiftaren ser till hur resonemangen rörande 
hemlig teleövervakning har förts.

8.3.4.1 Särskilt om avvägningar rörande lokaliseringsuppgifter
Som redovisats i avsnitt 6.3 ovan så innefattades i begreppet ”annan upp-
gift om telemeddelande” i LEK uppgifter om den geografiska plats en mobil 
enhet befunnit sig på när den skickat eller tagit emot ett meddelande. Där-
emot har inte de signaler som mobila enheter kontinuerligt sänder ut när de 
inte används utan endast är påslagna ansetts innefattas i LEKs reglering om 
sekretessgenombrott. Dessa uppgifter har istället ansetts ligga utanför såväl 
LEK som rättegångsbalkens regler om hemlig teleövervakning. jK har också 
bedömt att operatörerna inte får lämna ut sådana passiva uppgifter då de inte 
omfattas av sekretessgenombrottet i LEK.1530 För att ta del av dessa uppgifter 
har brottsbekämpande myndigheter varit hänvisade till att göra beslag hos 
operatörerna eller använda sig av editionsförfarande.1531 Detta kan dock inte 

1529 Prop. 1988/89:124, s. 49.
1530 jK, Beslut den 15 augusti 2008 (dnr 6545-06-21)
1531 Ibid. Se även SOU 2009:1, s. 141.
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ses som praktiskt användbart, särskilt inte i myndigheternas underrättelse-
verksamhet.

Polismetodutredningen föreslog därför att sådana lokaliseringsuppgifter 
som angår mobila enheter som endast är påslagna borde kunna inhämtas för 
polisens brottsutredande vidkommande under samma förutsättningar som 
för hemlig teleövervakning. Detta innebär att sådan inhämtning skulle omfat-
tas av domstolsprövning.1532 När det gäller underrättelseinhämtning menade 
utredningen dock att sådana uppgifter skulle kunna hämtas in enligt samma 
möjligheter som övriga uppgifter hos operatörerna, det vill säga efter beslut 
hos den begärande myndigheten. Utredningens förslag innebar således att 
detaljrikedomen i den inhämtade informationen skulle öka – i praktiken skulle 
en individs position kunna bestämmas med någorlunda precision, minut för 
minut under lång tid i realtid – utan att detta underställs domstolsprövning. 
Detta kan jämföras med den punktvisa lokalisering som ägde rum tidigare, 
där individen i praktiken dessutom kunde välja huruvida denne ville ägna sig 
åt kommunikation och därigenom löpa risken att få sin position registrerad. 
Förslaget innebar således en väsentlig breddning av begreppet lokaliserings-
uppgifter och därigenom också en betydligt mer ingående kartläggning av 
individers geografiska position och därigenom i förlängningen deras vanor 
och privatliv.1533 Ett sådant förslag torde därför rimligtvis föregåtts av en nog-
grann avvägning mellan underrättelsebehovet av uppgifterna och skyddet för 
individens personliga integritet. Polismetodutredningen nöjde sig dock med 
att konstatera att det finns ett behov för myndigheterna att ta del av denna 
information, men utan att någon egen utvärdering gjordes av det resulterande 
integritetsintrånget. istället valde utredningen att endast hänvisa till ett tidigare 
uttalande från Buggningsutredningen som konstaterade att ”det inte möter 
några hinder ur integritetssynpunkt” samt ett uttalande från BrU som konsta-
terade att ”det inte möter några avgörande hinder ur integri tetssynpunkt med 
en ordning där sådana uppgifter lämnas ut vid hemlig teleövervakning”.1534 
Båda dessa utredningar rörde dock endast inhämtning av sådana uppgifter 
efter föregående domstolsprövning och inte den typ av underrättelseinhämt-
ning som Polismetodutredningen själv föreslår. tvärtom menade Buggnings-
utredningen att inhämtning exklusivt borde regleras i rätte gångsbalken och 

1532 SOU 2009:1, s. 141–142.
1533 Se avsnitt 5.2.3.
1534 SOU 2009:1, s. 140, SOU 2005:38 s. 202 ff.
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att möjligheten till att använda edition eller beslag för att ta del av uppgifter 
skulle tas bort.1535

Hänvisningen till Buggningsutredningen – den utredning som samtliga 
senare utredningar hänvisar till – går också att ifrågasätta då denna utred-
ning i praktiken inte redovisade någon avvägning av integritetsintrånget. Den 
enstaka mening – att det inte möter några hinder ur integritetssynpunkt – som 
har citerats av Polismetodutredningen är i själva verket det enda i form av 
resonemang som går att finna rörande lokaliseringsuppgifterna.1536 Buggnings-
utredningen motiverade inte detta ställningstagande överhuvudtaget, vilket 
framstår som underligt då integritetsintrånget är av mer omfattande art då 
detaljrikedomen i uppgifterna om den enskilde skulle ökat. inte heller BrU 
redovisar någon egen avvägning av integritetsintrånget. istället hänvisar även 
denna utredning tillbaka till samma korta formulering i Buggningsutredning-
en.1537 På samma sätt som Buggningsutredningen pekar dock BrU på att det 
endast är genom rättegångsbalken som utlämning av sådana uppgifter ska ske.

”Såväl av Buggningsutredningens betänkande som av den följande lagråds-
remissen framgår att det bör uttryckligen klargöras i lagstiftningen att hemlig 
teleövervakning får användas för att lokalisera en teleadress, oavsett om upp-
gifterna har samband med ett samtal eller inte. vi instämmer i den bedöm-
ningen och i konstaterandet att ett sådant klargörande inte kan möta några 
avgörande hinder från integritetssynpunkt. Som en följd av förslaget att upp-
häva bestämmelsen om utlämnande enligt 6 kap. 22 § första stycket 3 LEK 
kommer i fortsättningen myndigheterna att få lokaliseringsuppgifter enbart 
genom reglerna om övervakning i rättegångsbalken. Som konstaterades i lag-
rådsremissen kommer detta i sig att innebära ett utökat integritetsskydd. till 
detta kommer också den betydelse lokaliseringsuppgifterna har när det gäller 
att avföra oskyldiga personer från misstankar om brott.”1538

ingen av de utredningar som Polismetodutredningen hänvisar till har således 
redovisat någon ingående avvägning av integritetsintrånget av den föreslagna 
åtgärden. Båda de tidigare utredningarna utgick dessutom i deras förordande 
av att bredda lokaliseringsbegreppet till att utlämning av sådana uppgifter 
endast skulle regleras genom reglerna om teleövervakning i rB och den före-
gående domstolsprövning som därmed innefattas. ingen av utredningarna har 
tagit ställning till utlämning av sådana uppgifter utanför förundersökning var-

1535 SOU 1998: 46, s. 372.
1536 Se SOU 1998:46, s. 366.
1537 SOU 2005:38 s. 202 ff.
1538 SOU 2005:38, s. 207.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   419 2013-10-16   16.34



420

8 Lagstiftarens proportionalitetsanalyser

för någon genomlysning av frågan om integritetsavvägningen i det samman-
hanget saknas i utredningarna. Någon egen bedömning av integritetseffek-
ten görs alltså inte heller av Polismetodutredningen, och utredningens egen 
bedömning av åtgärden som helhet inryms på knappt en sida i utredningen. 
Där konstateras att basstationstömning är en användbar åtgärd för att snabbt 
identifiera misstänkta, och att det kan vara användbart att kunna följa en 
misstänkt längs en flyktväg eller identifiera ett gömställe genom att följa de 
passiva signalerna från den påslagna mobiltelefonen.1539 Frågan om underrät-
telseinhämtning berörs här bara med följande stycke.

”Uppgifterna bör också få inhämtas enligt lagen om tillgång till uppgifter 
om viss elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas 
underrättelseverksamhet. En sådan reglering ger de rättssäkerhetsgarantier 
som erfordras.”1540

Det är intressant att notera att även Datainspektionen ansåg att det helt sak-
nade betydelse från integritetssynpunkt om lokalisering sker enbart vid kom-
munikation eller även när en mobil enbart är påslagen, medan såväl Post- och 
telestyrelsen som Svenska journalistförbundet i sina remissvar anmärkte på 
att förslagets integritetspåverkan i denna del inte analyserats tillräckligt.1541 
Särskilt PtS framförde i sitt remissvar stark kritik mot förslagets avvägnings-
resonemang, bland annat att det i betänkandet endast redogjordes för de 
behov de brottsbekämpande myndigheterna anser sig ha och inte det motstå-
ende intresset av den enskildes personliga integritet. inte heller när det gällde 
lokaliseringsuppgifter som saknar anknytning till kommunikation hade några 
avvägningar redovisats. Denna brist på redovisning av de skäl som låg bakom 
utredningens förslag ansåg PtS vara märklig mot bakgrund av att förslaget 
innebar en förändring av gällande rätt som minskade skyddet för den person-
liga integriteten. Särskilt då förslaget medförde att information om var någon 
befunnit sig vid en viss tidpunkt då elektronisk kommunikation inte ens har 
skett blev tillgänglig för myndigheters granskning.1542

i propositionen till 2012 års inhämtningslag där Polismetodutredningens 
förslag konkretiserades utvecklades regeringen avvägningsresonemanget uti-
från bland annat den kritik som remissinstanserna framfört. När det gällde 
möjligheten till s.k. basstationstömning anförde regeringen i propositionen 
att inhämtningen inte innebär ett betydande ingrepp i den enskildes person-

1539 SOU 2009:1, s. 141.
1540 SOU 2009:1, s. 142.
1541 Prop. 2011/12:55, s. 97.
1542 Post och telestyrelsen, 2009, s. 4–5.
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liga sfär och därmed inte omfattas av regeringsformens skydd. regeringens 
resonemang bygger på att en basstationstömning berör ett stort antal perso-
ner men att integritetsintrånget för varje individ är mycket begränsat då det 
endast innebär en positionsbestämning vid ett specifikt tillfälle.1543

Det är riktigt som regeringen anför att integritetsintrånget för en enskild 
individ inte går särskilt djupt in i den personliga sfären. Samtidigt innebär 
basstationstömning att risken för att åtgärden riktas mot ovidkommande per-
soner i princip är ofrånkomlig utifrån det stora antalet individer som åtgärden 
berör.1544 Åtgärdens intrång på tredje mans integritetsintresse är därför påtag-
lig. av de hundratals till tusentals, individers enheter som varit anslutna till en 
viss basstation vid ett visst givet tillfälle är myndigheterna i regel intresserade 
av en eller ett fåtal. majoriteten av de som blir föremål för inhämtningen 
är således ovidkommande. Samtidigt kan många av dessa för utredningen 
ovidkommande individer, i den mån de inte kan sorteras bort inledningsvis, 
komma att bli föremål för ytterligare utrednings- eller spaningsinsatser och 
eventuellt tvingas förklara varför de befunnit sig på den aktuella platsen.1545

i fråga om möjligheterna till inhämtning av den passiva lokaliseringsdata 
som inte har samband med kommunikation menade regeringen att den för-
visso innebar ett större integritetsintrång för individen, men samtidigt berörde 
betydligt färre individer. Denna möjlighet ansåg därför regeringen omfattas 
av regeringsformens nya skrivning kring skyddet för den personliga integri-
teten. tillämpningsområdet var dock enligt regeringen så avgränsat genom 
regleringen av syftet med inhämtningen och betydelsen av uppgifterna, att 
nyttan övervägde det ökade integritetsintrång utvigningen medförde. Denna 
inhämtning hotade enligt regeringen inte heller den fria åsiktsbildningen.1546 
att inhämtning av lokaliseringsuppgifter skulle sakna potential att hota den 
fria åsiktsbildningen kan ifrågasättas. Som berörts i avsnitt 5.2.3.2 kan en 
kartläggning av individens rörelsemönster bl.a. ge information om en individs 
religiösa och politiska associationer.

även basstationstömning, dvs. information om vilka som befunnit sig vid 
en viss plats vid ett visst tillfälle kan ge inblickar i politiska och religiösa asso-
ciationer. Något som kan illustreras genom hur dotterbolag till statligt ägda 
Telia Sonera medverkat till övervakning av oppositionella i länder med svag 

1543 Prop. 2011/12:55, s. 97.
1544 Detta har tidigare beaktats som en faktor i intresseavvägningar, se mutatis mutandis prop. 
1988/89:124 s. 44.
1545 Se vidare avsnitt 5.2.3.2.
1546 Prop. 2011/12:55, s. 98. Detta får ses som en önskan från regeringens sida att konstatera 
att förutsättningarna i 2 kap. 21 § rF är uppfyllda.
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demokratisk struktur så som vitryssland. mobiloperatörerna försåg, enligt 
uppgifter från Svt:s uppdrag granskning, styrande regimer – i enlighet med 
ländernas lagstiftning – med exempelvis uppgifter om vilka personers mobil-
telefoner som befunnit sig på ett torg där oppositionella samlats för en demon-
stration. Därigenom kunde oppositionella som deltagit i demonstrationer 
mot den sittande regeringen på mycket kort tid identifieras och hämtas in för 
förhör.1547 Uppgifterna som Uppdrag granskning tagit fram ledde i sin tur till 
att regeringen genom finansmarknadsministern i en debattartikel i DN debatt 
framförde ökade krav på bl.a. teliaSoneras ”hantering av integritets- och ytt-
randefrihetsfrågor i länder med svag eller ingen demokrati”.1548

De syften för vilka inhämtning skedde i de aktuella länderna är givetvis 
andra än de som tillåts enligt 2012 års inhämtningslag.1549 Det ovanstående 
visar dock på potentialen hos lokaliseringsuppgifter att hota den fria åsikts-
bildningen och möjliggöra kartläggning av politiska associationer och åsikter. 
Detta är särskilt en risk i de fall där uppgifter tillgängliggörs för säkerhetsorgan 
utan föregående domstolsprövning.1550 regeringens konstaterande i denna del 
kan därför ifrågasättas och konsekvensutredningen i fråga om förslagets effek-
ter för den personliga integriteten framstår som onyanserat i detta avseende.

resonemanget rörande lokaliseringsuppgifter är delvis symptomatiskt för 
hur elektroniska uppgifter i stor utsträckning bedöms utifrån ett förstaleds-
perspektiv. Det vill säga hur tidigare bedömningar av eventuella vidare sam-
hällseffekter frångås och ersätts av tämligen kortsiktiga bedömningar av hur 
känsliga uppgifter är i ett första inhämtningsled, snarare än vad uppgifterna 
i förlängningen kan ge för upplysningar och användas till. Det är förvisso 
rimligt att bedöma integritetsintrånget som mindre påtagligt i fråga om loka-
liseringsuppgifter än vid avlyssning, där individens åsikter och tankar på ett 
tydligare sätt kommer till tals. Samtidigt ger möjligheten att detaljerat följa 
enskilda individers rörelsemönster en mycket tydlig bild av individers vanor 
och vardag, samt, som visats ovan, en möjlighet att implicit ta del av uppgifter 
om dennes politiska eller religiösa åskådning genom att följa deras eventuella 
närvaro vid politiska demonstrationer eller religiösa sammankomster. i pro-
positionen hänvisar regeringen främst till de möjligheter som lokaliserings-
uppgifter ger vid utredning av brott. Samtidigt tillgängliggörs uppgifterna i 

1547 Svt, 2012 (1).
1548 Norman, 2012.
1549 Det bör dock påpekas att även den svenska säkerhetspolisen historiskt sett har ägnat sig åt 
olovlig åsiktsregistrering, om än med mer primitiva metoder, se SOU 2002:87, s. 30.
1550 Detta var fallet i bl.a. vitryssland, se Svt, 2012 (2).
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en verksamhet som syftar till att just kartlägga individers och gruppers föreha-
vanden. Om lokaliseringsuppgifter inte gav värdefulla uppgifter för att utföra 
just en sådan kartläggning skulle metoden sannolikt inte blivit utsträckt till 
att användas även inom underrättelseverksamheten. Lokaliseringsuppgifter 
kan alltså, på samma sätt som trafikuppgifter i övrigt, ge en förhållandevis 
 detaljerad bild av en persons förehavanden, sociala kontakter, beteende och 
vanor.

8.3.4.2  avvägningarnas koppling till lagen om elektronisk 
kommunikation

inhämtningen enligt 2012 års inhämtningslag anknyter som framgår ovan till 
den inhämtning som tidigare skedde genom LEK. av direktivet till Polisme-
todutredningens betänkande som legat till grund för förslaget om inhämtning 
av elektroniska uppgifter i underrättelseverksamhet kan man få intrycket av 
att en sådan möjlighet tidigare var rättsligt möjlig enligt LEK och behövde 
bibehållas.1551 möjligheterna för brottsbekämpande myndigheter att begära 
ut uppgifter för underrättelsebruk har dock länge varit föremål för en viss 
otydlighet och det går att diskutera om denna möjlighet överhuvudtaget gått 
att utläsa av LEK, något som har berörts närmare i avsnitt 6.5.2 ovan. i 
avsaknad av rättspraxis rörande förutsättningarna för inhämtning av uppgif-
ter enligt LEK var den främsta källan till att sådan inhämtning varit möjlig i 
underrättelseverksamheten de brottsbekämpande myndigheternas egen tolk-
ning, en tolkning som inte delades av BrU men som ändå av regeringen 
lyftes fram i direktiven till Polismetodutredningen som ett rättsligt faktum 
som borde bibehållas.

Den rättsligt tveksamma grunden för inhämtning i underrättelseverksam-
het enligt LEK innebär att den lagstiftning som regeringen presenterat så som 
en förstärkning av skyddet för den personliga integriteten i förhållande till 
tidigare gällande regelverk, åtminstone i fråga om underrättelseverksamheten 
snarare är att betrakta som ett utvidgande av polisens rättsliga mandat, eller i 
vart fall ett legitimerande av en integritetsinskränkande praxis som länge sak-
nat uttryckligt lagstöd. Det är dock förvisso riktigt som framhållits av Polis-
metodutredningen och regeringen i förarbetena till 2012 års inhämtningslag 
att lagstiftningen innebär en tydligare, och därmed en i vissa avseenden mer 
rättssäker reglering, men förstärkningarna rörande skyddet för den person-
liga integriteten, och de rättssäkerhetsförstärkningar som domstolsprövning 

1551 Dir. 2007:185.
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innebar, påverkade dock i mindre utsträckning underrättelseverksamheten 
annat än i den situation när uppgifter förs över till en förundersökning och 
ett beslut om hemlig teleövervakning måste fattas. regeringen tycks istället 
ha menat att den tillsynsverksamhet som bedrivs av Säkerhets- och integri-
tetsskyddsnämnden var tillräcklig i förhållande till Säkerhetspolisens under-
rättelseverksamhet.

Konsekvensen av regeringens utformning av direktiven till Polismetodut-
redningen är att såväl Polismetodutredningen som regeringen även i förarbe-
tena till 2012 års inhämtningslag lutat sig mot det existerande regelverket i 
LEK och därigenom också implicit de avvägningar som legat till grund för 
det. Detta blir särskilt problematiskt då ingen ny proportionalitetsbedömning 
ägt rum vid någon av de lagstiftningsåtgärder som ägde rum mellan att sekre-
tessgenombrottet för uppgifter om telemeddelanden infördes 1984 och att 
LEK tillkom 2002. Detta trots att regelverket 1984 utifrån sitt tillämpnings-
område och existerande teknik rörde avsevärt mindre känslig information 
och dessutom var förenat med en från de brottsbekämpande myndigheterna 
fristående sekretessprövning av televerket som sedemera kom att tas bort. När 
LEK kom till 2002 så tryckte remissinstanser på behovet av en djupare analys 
av reglerna för utlämnande av uppgifter till brottsbekämpande myndigheter 
då lagens tillämpningsområde breddats, men någon sådan bedömning sked-
de inte utan regelverket fördes över oförändrat. Något som får anses särskilt 
underligt när såväl jO som Buggningsutredningen flera år tidigare rekom-
menderat att regelverket för utlämnande av uppgifter skulle avskaffas då det 
inte levde upp till Europadomstolens krav på förutsebarhet.1552

Lagstiftarens överföring av sekretessgenombrottet från telelagen till LEK 
utan någon ny avvägning innebär därför att den tillgång till elektronisk infor-
mation som brottsbekämpande myndigheter fram till 2012 hade tillgång till, 
lutade sig mot en intresseavvägning gjord år 1984, det vill säga tjugoåtta 
år tidigare. Detta trots stora tekniska och samhälleliga förändringar under 
dessa tjugoåtta år och trots att regelverkets faktiska tillämpning kommit att 
förändras. När så 2012 års inhämtningslag infördes 2012 fick regelverket i 
LEK än en gång stå modell för tillgången till elektroniska uppgifter i brotts-
bekämpningen trots att det konkreta integritetsintrånget genom den tekniska 
utvecklingen har ökat, och trots att regelverket i LEK inte ansetts uppfylla 
krav på rättssäkerhet och integritetsskydd. Då det är osannolikt att lagstifta-
ren i den nya regleringen utgått från samma värdering av säkerhetsintresset, 

1552 Se avsnitt 6.3 ovan.
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den personliga integriteten och den tekniska verkligheten vore det särskilt 
utifrån integritetsskyddskommitténs kritik 2002 rimligt att förvänta sig att 
avvägningsfrågorna redovisats på ett mer genomgripande sätt, detta även om 
utfallet hade blivit detsamma.

8.3.5 2012 års utvärdering
Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel som år 2012 bland annat utvär-
derade 2007 års preventivlag,1553 fick genom ett tilläggsdirektiv uppgiften att 
även analysera Säkerhetspolisens behov av att i sin underrättelseverksamhet 
kunna inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation för att förebyg-
ga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar vissa sam-
hällsfarliga brott med ett lägre straffminimum än två års fängelse.1554 Detta 
tilläggs direktiv lämnades ca fyra månader innan utredningen skulle lämna 
sitt betänkande och ca fem månader innan 2012 års inhämtningslag skulle 
träda i kraft. Utredningen innebar således ingen direkt utvärdering av 2012 
års inhämtningslag av den typ som skett för 2007 års preventivlag, utan, vilket 
som framgår av direktiven, endast en behovsanalys av att tillämpa de regler 
som skulle bli gällande enligt 2012 års inhämtningslag även på brott vars 
straffminimum var lägre än två års fängelse.

Utredningen gjorde trots sina direktiv vissa uttalanden även om formerna 
för regleringen i 2012 års inhämtningslag. Det konstaterades bland annat 
att ”[i]nhämtning av övervakningsuppgifter skiljer sig […] i integritetshän-
seende väsentligt från de mer ingripande tvångsmedel som omfattas av 2007 
års preventivlag. Här är sålunda rimligt att rekvisiten utformas på det sätt 
regeringen föreslagit (dvs. utan koppling till person)”.1555 Beträffande behovet 
av att tillämpa 2012 års inhämtningslag på även brott med lägre straffmini-
mum förordade utredningen att samtliga brott som de föreslog skulle gälla 
för 2007 års preventivlag även skulle få motivera inhämtning enligt 2012 års 
inhämtningslag.1556 Det innebar ett förslag om utökning av de tidigare gäl-
lande brotten med två års fängelse som straffminimum till att även innefatta 
sabotage, kapning, sjö eller luftfartssabotage om brottet innefattar sabotage, 
brott mot medborgerlig frihet, spioneri, obehörig befattning med hemlig 
uppgift eller olovlig underrättelseverksamhet, företagsspioneri om det finns 
anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av en främmande 

1553 Se avsnitt 8.2.6 ovan.
1554 Dir. 2012:9.
1555 SOU 2012:44, s. 630.
1556 Ibid.
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makt eller av någon som har agerat för en främmande makts räkning, eller 
finansiering, offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende ter-
rorbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.1557

8.4 Säkerhetspolisens inriktning av signalspaning
även om de preventiva tvångsmedlen i 2007 års preventivlag och 2012 års 
inhämtningslag utifrån deras syften kan ses som principiella avsteg från det 
regelverk som sedan länge etablerats i rättegångsbalken, så är i huvudsak 
metoderna, begreppen och den bakomliggande infrastrukturen för inhämt-
ning likartade. Sedan januari 2013 har Säkerhetspolisen även fått möjlighet 
att inrikta den signalspaning i tråd som sedan 1 januari 2009 bedrivs av 
Försvarets radioanstalt. Denna signalspaning är på många sätt väsensskild 
från såväl traditionella som preventiva tvångsmedel i övrigt och sker utifrån 
helt andra utgångspunkter och förutsättningar, även om metoden, liksom 
andra tvångsmedel som berörts här, söker ta del av kommunikation och vissa 
uppgifter om denna kommunikation.

Signalspaning kan utifrån den inhämtade informationen liknas vid en 
avlyssning/övervakning som sker automatiskt utifrån vissa på förhand angiv-
na parametrar. Det konkreta integritetsintrånget beror på parametrarnas 
precision  och vilka signalbärare som omfattas av inriktningsbeslutet. Skillna-
den mot den hemliga teleavlyssningen ligger i att en potentiellt sett mycket 
stor mängd elektronisk kommunikation i tråd som går över Sveriges gränser 
blir föremål för automatisk genomsökning och analys mot dessa parametrar, 
vad som i den internationella litteraturen ibland beskrivs som massive inter-
ception, medan ett beslut om hemlig teleavlyssning rör en eller ett litet antal 
teleadresser eller utrustningar och där övriga adresser eller utrustningar ald-
rig blir föremål för någon analys eller inhämtning. Signalspaning har därför 
beskrivits som en ”trubbig” metod för underrättelseinhämtning.1558 Det har 
från lagstiftarens sida framhållits att den elektroniska kommunikation som 
utifrån sökbegreppen faktiskt avskiljs för vidare analys av personal vid För-
svarets radioanstalt är mycket begränsad. Diskussionen rörande signalspaning 
brukar dock ofta kretsa kring den potential till övervakning som metoden 
innebär och huruvida analysen av meddelanden gentemot sökbegrepp inne-
bär ett integritetsintrång i sig, eller om detta integritetsintrång istället ska 
bedömas uppstå vid den närmare analys av den avskilda kommunikationen.

1557 Ibid. s. 94–95.
1558 SOU 2011:13, s. 13.
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riksdagsbehandlingen av signalspaning i tråd år 2008 väckte stor allmän, 
politisk och medial debatt och blev efter förhandlingar mellan regeringspar-
tierna föremål för tillägg i syfte att tydligare avgränsa användningen av signal-
spaning samt stärka kontrollen av verksamheten.1559 Den ursprungliga lagen 
gav regeringen möjlighet att bestämma vilka myndigheter som fick inrikta 
signalspaningen.1560 Genom den förändring som ägde rum 2009 fastställdes 
i 4 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 
(hädanefter signalspaningslagen) att endast regeringen, regeringskansliet och 
försvarsmakten fick inrikta signalspaningen.1561 Det har framhållits att detta 
innebar att Säkerhetspolisen förlorade en möjlighet att inrikta signalspaning 
som den tidigare haft.1562 Detta är förvisso riktigt i förhållande till signalspa-
ning i etern, men signalspaning i tråd har inte tidigare varit tillgänglig för 
Säkerhetspolisen.1563

Signalspaningslagen som sådan var konstruerad för att tillgodose försvars-
underrättelseverksamhetens behov, vilket framgår av lagens namn och de 
ändamål som enligt 1 § signalspaningslagen får föranleda inhämtning. Detta 
får också uttryck i bestämmelser i lagen (2000:130) om försvarsunderrättel-
severksamhet som syftar till att avgränsa signalspaningens ändamål från sådan 
verksamhet som ankommer på polisen och civila myndigheter.1564 Säkerhets-
polisens möjlighet att inrikta signalspaningen tillkom senare och efter ett 
antal beredningsinsatser.

Den första utredning som rörde signalspaning i polisiär verksamhet pre-
senterades 2009 och huvudregeln skulle enligt utredningen vara att polisen 
inte skulle få bedriva sådan signalspaning i tråd. vissa undantag kunde dock 
få ske i vissa fall. inom förundersökning föreslogs signalspaning få ske när för-
utsättningarna för telefonavlyssning var uppfyllda, efter domstolsbeslut och 
endast när avlyssning enligt rättegångsbalken inte kunde genomföras – exem-

1559 Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3.
1560 SFS 2008:717
1561 Prop. 2008/09:201.
1562 Ds 2011:44, s. 14
1563 SOU 2009:66, s. 103,

”Signalspaning har använts inom polisen sedan 1940-talet. tekniken har förändrats över 
tid liksom inriktningen av spaningen. Så har exempelvis spaningen på polisens uppdrag 
mot den s.k. agent-radiotrafiken sedan några år upphört (…), medan annan typ av signal-
spaning har utvecklats. i Sverige och dess närhet spelar teknikutvecklingen en avgörande 
betydelse för polisens behov av signalspaning. Den signalspaning som bedrivits hittills har 
uteslutande rört sig om spaning i etern. i takt med att en allt större del av trafiken sker i 
tråd har signalspaning i etern efter hand minskat i betydelse. Frågan om spaning i tråd är 
ny och nyttan av en sådan spaning därmed givetvis svårbedömd.”

1564 Se avsnitt 8.3.2 nedan.
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pelvis när den misstänkte för en tid reser till ett land där avlyssning inte kan 
genomföras med hjälp av det landets myndigheter.1565 inom Säkerhets polisens 
underrättelseverksamhet skulle enligt utredaren signalspaning få ske för att 
motverka vissa särskilt allvarliga brott mot rikets säkerhet, förutsatt att inte 
inhämtningen kunde ske genom användande av hemlig avlyssning av elek-
tronisk kommunikation. Detta var för övrigt samma regler som utredningen 
föreslog gällande signaler i etern.1566 i övrigt skulle samma avgränsningar för 
signalspaningen gälla som för försvarsunderrättelseverksamhet, det vill säga, 
den skulle endast skulle få avse signaler som förs över Sveriges gräns i tråd som 
ägs av en operatör och skulle inte få avse signaler mellan en sändare och en 
mottagare som båda befinner sig i Sverige, liksom ett krav på proportionali-
tet.1567 Enligt utredaren kunde det under inga omständigheter komma i fråga 
att ge metoden signalspaning en mer generell användning inom polisen.1568 
Samtidigt förordades inom polisens verksamhet en mer tillåtande inställning 
till inriktning av signalspaningen mot enskilda personer samt användande av 
sökbegrepp hänförliga till enskilda fysiska personer.1569 En väsentlig skillnad 
mot signalspaningslagens reglering var dock att utredaren ansåg att starka skäl 
talade mot användandet av en specialdomstol för tillståndsprövning och istäl-
let förordade att prövning av inriktnings och sökbegrepp skulle ske i allmän 
förvaltningsdomstol – Länsrätten i Stockholms län – för såväl försvarsunder-
rättelseverksamheten som för den polisära motsvarigheten.1570

1565 SOU 2009:66, s. 127. Det anfördes dock att hemlig avlyssning och hemlig övervakning 
enligt rB borde anses som mindre ingripande metoder, varför dessa ska användas i stället för 
signalspaning så snart den misstänkte kan bli föremål för dem, exempelvis om den misstänkte 
reser till ett land där sådan avlyssning kan ske med hjälp av det landets myndigheter.
1566 En fullständig uppräkning av dessa brott var enligt utredningen (SOU 2009:66, s. 119):

1)  underrättelseverksamhet som kan antas bedrivas av främmande makt eller av organi-
sation som huvudsakligen finns utomlands, om verksamheten är riktad mot Sverige 
eller svenska intressen eller på annat sätt berör Sverige,

2)  annat hot mot rikets säkerhet,
3)  utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som 

avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområ-
den och av tekniskt bistånd,

4)  internationell terrorism, eller
5)  annan grov organiserad brottslighet. [om denna utgör ett hot mot det demokratiska 

systemet i Sverige eller rättssystemet här (s. 129)].
1567 SOU 2009:66, s. 117–122, 128–19.
1568 Ibid. s. 15.
1569 Ibid. s. 131–132.
1570 Ibid. s. 137–138. Utredaren framförde i detta sammanhang bland annat:

”En nackdel med en specialdomstol är också att det finns en risk för att en sådan domstol 
– som bara har uppgiften att pröva ansökningar om tillstånd till signalspaning – efter en 
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Efter att utredningen presenterades hölls en särskild hearing om utredning-
ens förslag där vissa av de inblandade aktörerna uttryckte kritik mot utred-
ningens slutsatser.1571 Strax efter att utredningen presenterats avgick utredaren 
anders Eriksson, tidigare chef för Säkerhetspolisen, från sin ordinarie tjänst 
som ordförande i säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Enligt justitie-
ministern på egen begäran men enligt tidningskällor fick han gå på grund av 
regeringens missnöje med slutsatserna i utredningen av den polisiära signalspa-
ningen och kritik mot rättssäkerhetsmekanismerna i signalspaningslagen.1572

Frågan om den polisiära signalspaningen kom därefter att utredas igen, 
denna gång internt på justitiedepartementet. Detta resulterade i en promemo-
ria som förordade en möjlighet till polisiär signalspaning för Säkerhetspolisen. 
Promemorian ledde fram till en lagrådsremiss som fick förhållandevis tydlig 
kritik av lagrådet, som dock inte valde att avstyrka förslaget.1573 En proposi-
tion presenterades i september 2012 med förslag om att Säkerhetspolisen från 
januari 2013 skulle få inrikta signalspaningen.1574 Några andra ändringar i 
lagen förutom att Säkerhetspolisen lades till bland de inriktande myndighe-
terna föreslogs inte. Detta innebär att lagstiftningen som helhet fortfarande 
i princip uteslutande är inriktad på och anpassad för försvarsunderrättelse-
verksamhet.

Signalspaningen skiljer sig både praktiskt och principiellt på flera punk-
ter från övriga former av inhämtning som Säkerhetspolisen har tillgång till. 
Dessa har berörts i större detalj i tidigare avsnitt, men förtjänar sammanfattas 
i korthet här.

För det första så är en huvudregel enligt 4 § signalspaningslagen att signal-
spaning inte får vara inriktad mot en viss fysisk person. Från denna huvud-
regel finns dock ett undantag genom att sökbegrepp som är hänförliga till 
en viss fysisk person enligt 3 § får användas om det är av synnerlig vikt för 
verksamheten. i praktiken har sådana sökbegrepp visat sig vara förhållandevis 

tid kan komma att bli så nära förbunden med verksamheten att dess självständiga pröv-
ning av tillståndsfrågan kan komma att ifrågasättas. […] avsikten med de förslag som 
lagts fram i propositionen är att stärka allmänhetens förtroende för att rättssäkerhet och 
skydd för personlig integritet beaktas när frågor om tillstånd till signalspaning prövas. Det 
är därför angeläget att prövningen görs av en instans som kan stå oberoende från såväl 
statsmakterna som de myndigheter som har intresse av signalspaningen.”

1571 justitiedepartementet, 2009.
1572 Sydsvenska dagbladet, 2009, Sjögren, 2009.
1573 Se avsnitt 8.3.2 och 8.3.4.2 nedan.
1574 Prop. 2011/12:179
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vanliga.1575 Dessa sökbegrepp ska dock tjäna en inriktning som är inriktad på 
grupper, länder eller mer generella fenomen.

För det andra får signalspaning enligt 2 a § signalspaningslagen inte rikta 
sig mot rent inhemsk trafik mellan en avsändare och en mottagare som befin-
ner sig i Sverige. Däremot får den rikta sig mot kommunikation som per-
soner i Sverige ägnar sig åt över rikets gränser så länge denna inte har sin 
begynnelse punkt och slutpunkt inom rikets gränser. Detta krav har visat sig 
vara tekniskt sett svårt att tillgodose och trafik som är inhemsk men passerar 
genom utländska noder blir föremål för inhämtning, även om detta ska und-
vikas.1576 Om sådana signaler inte kunnat avskiljas redan vid inhämtningen, 
ska upptagningen eller uppteckningen enligt 2 a § förstöras så snart det står 
klart att sådana signaler har inhämtats.

För det tredje är Säkerhetspolisen endast beställare av inhämtningen genom 
att fatta beslut om inriktning av verksamheten. Det är Fra som signalspa-
ningsmyndighet som bestämmer de närmare sökbegreppen och tar reda på de 
ledningar (signalbärare) som ska omfattas av inhämtning. Fra ansöker sedan 
till Försvarsunderrättelsedomstolen för att få tillstånd till att söka utifrån dessa 
sökbegrepp. Domstolen ger sedan Statens inspektion för försvarsunderrättelse-
verksamheten (SiUN) godkännande att ge Fra tillgång till de signalbärare 
som omfattas av domstolens beslut. SiUN verkställer beslutet varefter Fra får 
söka i dessa signalbärare utifrån de godkända sökbegreppen. inhämtningen 
är därmed i viss utsträckning frikopplad från Säkerhetspolisen, samtidigt som 
den sker på Säkerhetspolisens uppdrag och utifrån Säkerhetspolisens behovs-
bild. resultatet av signalspaningen delges Säkerhetspolisen som underrät-
telser. Detta begrepp användes av regeringen för att markera att den faktiska 
analysen av dessa underrättelser skulle ske hos de inriktande myndigheterna 
och inte hos Fra.1577

För det fjärde är signalspaningen helt frånkopplad från misstankekrav eller 
riskbedömningar. istället ska signalspaningen ha som syfte att kartlägga vissa 
i signalspaningslagens 1 § uppräknade, huvudsakligen yttre hot och faktorer 
som påverkar landets säkerhet. Utöver detta ska för att ansökan hos domsto-
len ska godkännas vissa ytterligare krav i 5 § vara uppfyllda, exempelvis ska 
inte syftet med inhämtningen kunna tillgodoses på ett mindre ingripande sätt 
och uppdraget ska beräknas ge information vars värde är klart större än det 

1575 Se avsnitt 8.4.5 nedan.
1576 Se utvärderingens resultat avsnitt 8.4.5 nedan.
1577 Se prop. 2006/07:63, s. 54. Säkerhetspolisen anmärkte dock att underrättelser kunde 
leda tankarna till mer kompletta underrättelserapporter, snarare än vad som avsågs, s.k. 
underrättelsespecifik information eller raw intelligence.
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integritetsintrång som inhämtningen kan innebära. Signalspaningens natur är 
därför i stor utsträckning en helt annan än den som sedan många år etablerats 
genom hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation.

8.4.1 Legalitet
Signalspaning förknippas på många sätt med särskilda problem vad gäller 
metodens förutsebarhet i rättslig mening. Detta beror delvis på att verksam-
heten anses vara i behov av särskilt starkt hemlighetsmakeri, liksom att den 
är tänkt att äga rum utifrån i huvudsak strategiska överväganden och behov 
som kan vara svåra att avgränsa tydligt i lag. Utöver detta återfinns signalspa-
ningen inom ramen för försvarsunderrättelseverksamhet, som till sin natur 
är politiskt laddad, befinner sig inom vad som brukar beskrivas som exekuti-
vens intressesfär, samt, inte minst, frångår den logik som präglar traditionella 
kommunikationsinhämtande tvångsmedel. Det senare beror på hur metoden 
appliceras på en enorm mängd information som söks igenom automatiserat 
utifrån sökbegrepp. Dessa sökbegrepp är kvalificerat hemliga och kan där-
med inte bli föremål för någon analys i rättsligt hänseende som skulle bidra 
till ökad förutsebarhet rörande risken för att få kommunikation genomsökt 
eller analyserad. Frågan om legalitetskravet rörande signalspaning blir där-
med beroende av ett flertal olika aspekter som påverkar förutsättningarna för 
inhämtning och utformning av sökbegrepp.

Sökbegreppens betydelse för det konkreta integritetsintrånget och vidden 
av inhämtningen är svår att underskatta. Som nämnts ovan betraktas signal-
spaning generellt som en trubbig inhämtningsmetod.1578 Hur trubbig den 
är beror helt på precisionen i de angivna sökbegreppen. i detta sammanhang 
bör poängteras att inhämtningen inte är tänkt att ske i specifika ärenden eller 
utredningar, utan ska röra kartläggningar av fenomen av strategisk betydelse. 
Utifrån detta perspektiv kan precisionen i sökbegreppen inte bli större än att 
signalspaningen ändå ska kunna tjäna till att kartlägga dessa tämligen vida 
fenomen. Det finns inte särskilt konkreta exempel på hur sökbegreppen arbe-
tas fram i det beredningsunderlag som legat till grund för lagstiftningen (de 
som finns har redovisats i avsnitt 7.3.4.3 ovan). Ytterligare exempel går dock 
att finna i den internationella litteraturen. i en beskrivning av Nya Zeelands 
deltagande i det hemliga amerikanska signalspaningssystemet Echelon berörs 
hur hanteringen av nyckelord såg ut i den tekniska verklighet som rådde på 
början av 90-talet. Beskrivningen bygger på intervjuer med medarbetare vid 
den Nya Zeeländska signalspaningsmyndigheten gjorda av den journalist som 

1578 Se ovan avsnitt 8.4.
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avslöjade existensen av detta avlyssningsnätverk. Den tekniska utvecklingen 
lär ha förändrat vilka tekniska parametrar som blir relevanta, men beskriv-
ningen torde vara relevat i fråga om hanteringen av sökbegrepp och som 
illustration av sökbegreppens betydelse för signalspaningen:

”Each agency decides its own categories according to its responsibilities for 
producing intelligence […] The agency then works out about 10 to 50 key-
words to use to select for this category. The keywords include such things 
as names of people, ships, organisations, countries and subjects. They also 
include the known telex and fax numbers and internet addresses of the indi-
viduals, businesses, organisations and government offices they want to target. 
[…] The agencies also specify combinations of these to help sift out com-
munications of interest. For example, they might search for diplomatic cables 
containing both the words ’Suva’ and ’aid’, or cables containing the word 
’Suva’ but not the word ’consul’ (to avoid the masses of routine consular 
communications). it is these sets of words and numbers (and combinations of 
them), under a particular category, that are placed in the Dictionary comput-
ers. […] The best set of keywords for each subject category is worked out over 
time, in part by experimentation. […] The staff sometimes trial a particular 
set of keywords for a period and, if they find they are getting too much ’junk’, 
they can change some words to get a different selection of traffic.”1579

i det svenska systemet för signalspaning finns en domstol som ska pröva sök-
begreppen, men den iterativa metoden för att i verksamheten bygga upp en 
träffsäker kombination av sökbegrepp torde vara jämförbar, om än förmodli-
gen något mer sofistikerad utifrån en förändrat teknisk verklighet.

Noteras bör att Säkerhetspolisen bidrar med såväl en inriktning av signal-
spaningen som kunskap om relevanta sökbegrepp för denna inriktning.1580 
Därigenom finns möjlighet för Säkerhetspolisen att leda signalspaningsmyn-
digheten in på exempelvis för Säkerhetspolisen intressanta individer. Därige-
nom ökar precisionen i signalspaningen, men risken för att signalspaningen 
närmar sig fenomen av operativt intresse snarare än av intresse för strategisk 
kartläggning ökar. risken för detta beror på Försvarsunderrättelsedomstolens 
möjligheter att självständigt granska de sökbegrepp som används och därige-
nom tillförsäkra att signalspaningen inte blir ett operativt verktyg.1581

1579 Hager, 1996, s. 47–49.
1580 Se prop. 2011/12:179, s. 20, där det anfördes att precisionen blir högre av att Säker-
hetspolisen tillkommer som inriktande myndighet då de kan bidra med sina kunskaper om 
de fenomen som är av intresse för deras relevanta delar av försvarsunderrättelseverksamheten 
varigenom sökbegreppen blir träffsäkrare.
1581 regeringen har lyft fram denna roll hos domstolen i propositionen, se prop. 2011/12:179, 
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Ur förutsebarhetsynpunkt är en annan aspekt av signalspaningen proble-
matisk. Den enskilde har inte någon kontroll över, eller möjlighet att förutse, 
om dennes inhemska kommunikationer tar vägen över Sveriges gräns och 
tillbaka igen på väg till sitt inhemska kommunikationsmål.1582 Som nämnts 
ovan har lagstiftaren haft en optimistisk bild av möjligheterna att säkerställa 
att sådan kommunikation som har avsändare och mottagare i Sverige inte blir 
föremål för signalspaning genom att avskilja den tidigt i processen. Som flera 
remissinstanser påpekade är det i praktiken svårt att sortera bort sådan kom-
munikation, vilket bekräftats av senare utvärderingar.1583 Det är således svårt 
för individen att undvika signalspaningen genom att hålla sin kommunika-
tion inhemsk då detta är en faktor som i huvudsak är bortom individens kon-
troll. även om sådan inhemsk kommunikation ska raderas när den visat sig 
vara inhemsk, så blir det svårt att göra en tydlig avgränsning av vilken kom-
munikation som blir föremål för kontroll mot sökbegreppen och vilken som 
inte blir det. Förutom att detta utgör ett problem ur förutsebarhetssynpunkt 
så framstår det som att problemen med att avskilja sådan kommunikation 
som har avsändare och mottagare i Sverige borde blivit föremål för närmare 
utredning innan lagstiftningen trädde i kraft. Detta särskilt som svårigheterna 
framför allt lyftes fram av de tekniskt bevandrade remissinstanserna.

i fråga om den polisiära signalspaningen finns dessutom vissa särskilda 
utmaningar. Som nämnts i avsnitt 7.3.1.1 ovan lyfte lagrådet i samband med 
införandet av den polisiära signalspaningen frågan om lagen kunde anses för-
utsebar utan en uppräkning av de brott som kunde föranleda signalspaning. 
regeringen svarade med att signalspaningen inte ska användas för brottsbe-
kämpning. Det får dock anses tydligt utifrån regeringens övriga ställnings-
taganden att den anser att signalspaning ska tjäna som en resurs i kampen 
mot den grova organiserade brottsligheten och i praktiken kan inriktas för 
att strategiskt kartlägga sådan brottslighet. Frågan är var gränserna för denna 

s. 19, trots att Lagrådet ifrågasatt i vilken utsträckning denna hemliga domstol kan bidra till 
förutsebarheten. regeringen tycktes dock inte i sammanhanget se några problem för domsto-
len att utföra denna funktion. Försvarets radioanstalt anförde i sitt remissyttrande att de inte 
i sin verksamhet upplevt några svårigheter att upprätthålla skiljelinjen mellan försvarsunder-
rättelseverksamhet och brottsförebyggande respektive brottsbeivrande verksamhet. Se prop. 
2011/12:179, s. 22. Det bör dock i sammanhanget nämnas att myndigheten vid tidpunkten 
för sitt yttrande inte haft möjlighet att prova denna gränsdragning i fråga om signalspaning 
i tråd.
1582 Som nämnts i avsnitt 5.1.2 ovan tar kommunikation som sker med iP-protokollet den 
enklaste eller billigaste vägen genom nätverket, vilket kan göra att den passerar landsgränsen 
trots att den har mottagare och avsändare i Sverige.
1583 Se avsnitt 8.4.5 nedan.
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kartläggning går. regeringen nämner i ursprungspropositionen endast ett par 
exempel på sådan brottslighet som kan föranleda signalspaning; narkotika-
handel och människosmuggling som är av så allvarlig karaktär att den kan 
hota väsentliga nationella intressen,1584 men några tydliga gränser för vilken 
brottslighet det kan röra sig om går inte att dra utifrån de givna exemplen. Ett 
antal för gränsdragningen relevanta frågor behandlades och analyserades inte 
i promemorian vilket noterades av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
i sitt remissyttrande på departementspromemorian. Bland annat frågan om 
hur uppgifter hos polisen, som härrör från signalspaning, får hanteras inom 
ramen för den brottsutredande verksamheten och vad det kan innebära när 
det gäller rätten till partsinsyn.1585 regeringens svar på denna kritik var att det 
stod klart att signalspaning inte får användas i syfte att utreda begångna brott, 
men att det var en annan sak att försvarsunderrättelseverksamhetens resultat 
kunde vara värdefullt även för brottsbekämpande myndigheter. regeringen 
konstaterade vidare att det redan innan det att Säkerhetspolisens och riks-
polisstyrelsen lades till bland de inriktande myndigheterna fanns möjligheter 
att delge dessa myndigheter uppgifter från signalspaningen i form av under-
rättelserapporter. Dessa möjligheter i fråga om uppgifter om fysiska personer 
begränsades enligt regeringen genom redan existerande regelverk, så som att 
uppgifterna ska vara av betydelse för försvarsunderrättelseverksamheten – och 
i förlängningen därmed för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik 
eller i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet i enlighet med 8 § sig-
nalspaningslagen.1586

Frågan är dock inte särskilt mycket klarare genom regeringens förtydli-
gande. Några tydliga gränser för vilka uppgifter rörande fysiska personer som 
kan vara av betydelse för försvarsunderrättelseverksamheten och därmed får 
delges Säkerhetspolisen i form av underrättelser – och som i förlängningen 
skulle kunna föranleda operativa brottsbekämpande eller brottsförebyggande 
åtgärder – är svåra att dra utifrån de ytterst vida begrepp som återfinns i 1 § 
lagen om försvarsunderrättelseverksamhet. Förutsebarheten för utomstående 
är därför fortfarande påtagligt låg. Detta trots att utredningen om polisiär 
signalspaning upprepade gånger tryckte på behovet av att vidare utreda frå-
gan om hur uppgifter som hämtats in genom signalspaning ska få användas i 
Säkerhetspolisens verksamhet. Problemet ansågs än mer komplicerat i Sverige 
än i andra länder på grund av att ”material som delges den svenska säkerhets-

1584 Prop. 2008/09:201, s. 109.
1585 Se prop. 2011/12:179, s. 22.
1586 Ibid.
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tjänsten, dvs. Säkerhetspolisen, delges därmed samtidigt Säkerhetspolisen i 
egenskap av polismyndighet”.1587

Som framgått av de utvärderingar som gjorts av signalspaningslagen så är 
de sökbegrepp som används i stor utsträckning hänförliga till fysiska personer, 
trots att avsikten var att sådana sökbegrepp endast skulle användas i undan-
tagsfall.1588 Det får anses sannolikt att även delgivna underrättelser i inte obe-
tydlig utsträckning kommer innehålla uppgifter om enskilda fysiska personer. 
Begränsningen av de uppgifter om fysiska personer som kan delges Säker-
hetspolisen som regeringen pekar på är därför i huvudsak en begränsning 
i fråga om för inriktningen ovidkommande personer. i fråga om de fysiska 
personer som sökbegreppen är hänförliga till kommer kravet för delgivning 
knappast att innebära någon begränsning i egentlig mening då dessa individer 
redan ansetts vara intressanta för försvarsunderrättelseverksamheten. Det får 
anses osannolikt att enskilda individers kommunikation skulle behandla mer 
strategiska och övergripande frågor bara för att den blir föremål för signal-
spaning. På samma sätt som vid avlyssning och övervakning i övrigt kommer 
information som kan föranleda operativa polisiära och rättsliga åtgärder att 
komma myndigheten till godo genom signalspaningen, även om detta inte 
är det primära syftet. i vilken utsträckning dessa uppgifter kan komma att 
delges Säkerhetspolisen är svårt att förutse utifrån de otydliga förutsättningar 
för sådan delgivning som förekommer i signalspaningslagen.

Den mer specifika frågeställning som föranletts av Lagrådets hänvisning 
till Europadomstolens praxis i Weber och Saravia mot Tyskland bemöttes av 
regeringen med ett uttalande om att lagstiftningen tillkommit med Europa-
domstolens praxis i beaktande. Som regeringen tolkat Europadomstolens 
praxis behövs ingen uppräkning av brott som kan föranleda signalspaning då 
den svenska signalspaningen inte syftar till att förebygga och förhindra brott. 
regeringen tycks därigenom vilja dra en tydlig gräns mellan förebyggande 
och förhindrande av brott å ena sidan och att ”kartlägga vissa företeelser som 
kan utgöra yttre hot mot landet” å andra sidan.1589 Signalspaningen syftar 
enligt regeringen endast till det senare. Samtidigt är det uppenbart att denna 
kartläggning sker i det förlängda syftet att kunna förebygga och förhindra 
dessa yttre hot från att förverkligas, kartläggningen sker trots allt inte för kart-
läggningens egen skull.1590 att förhindra och förebygga brott är uttryckliga 

1587 SOU 2009:66, s. 165.
1588 Se avsnitt 8.4.5 nedan.
1589 Prop. 2011/12:179, s. 23.
1590 Se SOU 2009:66, s. 166 där utredaren framför:

”att myndigheterna ägnar sig åt underrättelseinhämtning kring kriminella aktiviteter 
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syften med Säkerhetspolisens verksamhet, vilket regeringen också påpekar 
inledningsvis i propositionen.1591 Om signalspaningen inte ansågs kunna bidra 
till denna verksamhet hade det knappast heller funnits någon anledning att 
ge Säkerhetspolisen tillgång till metoden. Som framgått ovan så är de formella 
hindren inte särskilt stora för att uppgifter som hämtats in i rörande exempelvis 
”strategiska förhållanden avseende grov gränsöverskridande brottslighet som 
kan hota väsentliga nationella intressen” som rör fysiska personer ska kunna 
delges Säkerhetspolisen och därigenom potentiellt sett ligga till grund för ope-
rativa åtgärder. att principiellt göra en tydlig åtskillnad mellan signalspaningen 
och andra former av inhämtning är därmed svårt. Lagrådets kommentarer får 
därför anses äga viss relevans. Som lagrådet också påpekat blir inte förutsebar-
heten i fråga om dessa gränsdragningar bättre av Försvarsunderrättelsedomsto-
lens praxis, då denna inte blir tillgänglig för allmänheten.1592

även den ursprungliga utredningen om polisiär signalspaning pekade på 
avgränsningsproblem, men då särskilt på problemen med att avgränsa under-
rättelseverksamheten från den brottsutredande verksamheten – vilket ansågs 
påverka förutsättningarna för signalspaning. Detta avgränsningsproblem hade 
sin grund i praktiska problem som uppkom genom Säkerhetspolisens tudela-
de uppdrag som polismyndighet och underrättelsemyndighet. Om inledande 
av förundersökning innebär att möjligheterna till att fortsättningsvis använda 
signalspaning mot samma personer eller företeelser i underrättelseverksamhe-
ten minskar kommer incitament att uppstå för att låta bli att inleda förunder-
sökning, samtidigt som beslutet att inleda förundersökning är en skyldighet 
som följer av lag.1593

”att strikt dela upp Säkerhetspolisens verksamhet i en underrättelseverksam-
het respektive en utredningsverksamhet låter sig därför svårligen göras inom 
ramen för ett lagstiftningsarbete, även om myndigheten naturligtvis rent 
praktiskt kan dela upp sin verksamhet i olika verksamhetsgrenar.”1594

Utredningen kom runt detta problem genom att föreslå att signalspaning 
i tråd under vissa omständigheter, och efter beslut av allmän domstol och 
under samma förutsättningar som gäller för rättegångsbalkens tvångsmedel 

utan att ha för avsikt att i någon form använda denna information i syfte att utreda brott 
och att lagföra personer framstår enligt min mening som tveksamt. att det huvudsakliga 
syftet med inhämtningen är kunskapshöjande och avser att skapa en beredskap är en sak.”

1591 Prop. 2011/12:179, s. 1112.
1592 Prop. 2011/12:179 bilaga 3, s. 31.
1593 SOU 2009:66, s. 108.
1594 Ibid. s. 109.
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skulle få användas även i brottsutredningar. Liksom om förutsättningar för 
användande av 2007 års preventivlag var uppfyllda.1595 Svårigheterna med att 
åtskilja olika typer av verksamheter kvarstår dock i den utformning polisens 
signalspaningsmöjligheter till sist kom att få.

Det ligger utanför syftet med denna avhandling att spekulera i huruvida 
Europadomstolen – som Lagrådet varnade för – skulle kunna tänkas under-
känna den svenska signalspaningslagen baserat på bristen på en uppräkning 
av de brott som kan motivera signalspaning.1596 Det är också svårt att göra en 
sådan bedömning då domstolen lägger stor vikt vid omständigheterna i det 
enskilda fallet.1597 Samtidigt kan vissa allmänna observationer noteras. Det 
må vara riktigt att den uppräkning av brott som fanns i den tyska signalspa-
ningslagen var en av de faktorer som domstolen, baserat på tidigare praxis, 
pekade på som relevant i bedömningen av om den tyska lagstiftningen var 
godtagbar under konventionen.1598 Det kan också sägas att uppräkningen av 
ändamål i den svenska lagstiftningen framstår som att de äger en viss likhet 
med de ändamål som i Liberty mot Förenade Konungariket ansågs lämna allt 
för stort tolkningsutrymme åt exekutiven.1599 Det kan vidare noteras att även 
den brittiska lagstiftningen som aktualiserades i Liberty innehöll en tydligare 
definition av sådan allvarlig brottslighet som kunde föranleda ett beslut om 
signalspaning än vad som finns i den svenska.1600 Det bör dock framhållas att i 
den brittiska lagstiftningen fick signalspaning användas i syfte att förhindra eller 
upptäcka sådana allvarliga brott och inte som i den svenska signalspaningslagen 
att ”kartlägga strategiska förhållanden rörande internationell terrorism och 

1595 Se SOU 2009:66, s. 22.
1596 Det bör i sammanhanget påpekas att uppräkningen inte avsåg brottsutredande, utan 
kartläggande syfte, dvs. vilka brott som är så allvarliga att kartläggningen av denna brottslig-
het kan anses falla inom signalspaningslagens godkända ändamål och därigenom potentiellt 
föranleda signalspaning.
1597 Se ovan avsnitt 4.4.
1598 Se Weber och Saravia mot Tyskland, (54934/00), 29 juni 2006 p. 95–96.
1599 Dessa var exempelvis ”national security”, ”preventing or detecting serious crime” eller 
”safeguarding the economic well-being of the United Kingdom”. Se Liberty mot Förenade 
Konungariket, (58243/00), 1 juli 2008, p. 43. och p. 65.
1600 Definitionen av dessa allvarliga brott refererades i Liberty, p. 19:

”For the purposes of [the 1985 act], conduct which constitutes or, if it took place in the 
United Kingdom, would constitute one or more offences shall be regarded as a serious 
crime if, and only if –
(a) it involves the use of violence, results in substantial financial gain or is conduct by a 
large number of persons in pursuit of a common purpose; or

• the offence, or one of the offences, is an offence for which a person who has attained 
the age of twenty-one and has no previous convictions could reasonably be expected 
to be sentenced to imprisonment for a term of three years or more.”
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annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella 
intressen” – även om sådan kartläggning som nämnts ovan i förlängningen syf-
tar till att kunna förhindra eller upptäcka brott. En direkt jämförelse blir i svår 
att göra och bedömningen är i vilket fall i stor utsträckning beroende av den 
rättsliga och institutionella kontexten. Domstolen har i viss mån accepterat 
brister något avseende om detta kompenserats med styrkor i ett annat.1601 Det 
kan hända att domstolen skulle acceptera de förhållandevis vaga ändamål som 
kan föranleda signalspaning och den tillhörande bristen i förutsebarhet i den 
svenska lagstiftningen, givet att Försvarsunderrättelsedomstolen i tillräcklig 
utsträckning ansågs minska utrymmet för godtycklighet och skönsmässighet i 
inriktningen av signalspaningen och de associerade sökbegreppen. Det poten-
tiella utfallet av bedömningen är som sagt svårt att spekulera i, men det skulle 
sannolikt bli beroende av hur Europadomstolen skulle värdera möjligheten 
för Försvarsunderrättelsedomstolen att fungera som en fristående och effektiv 
kontrollmekanism. Samt om domstolen bedömer den avgränsning lagstiftaren 
hävdat mellan kartläggning av brottslighet å ena sidan och förhindra och upp-
täcka sådan brottslighet å andra sidan som en praktisk och inte bara teoretisk 
konstruktion.

Oaktat vad Europadomstolen kan tänkas göra för bedömning går det att 
konstatera att lagen är förenad med en förhållandevis låg förutsebarhet för 
den enskilde rörande vilka omständigheter som kan göra att privat kom-
munikation 1) tar vägen över internationella kablar och därigenom avskiljs 
till samverkanspunkterna, 2) genomsöks, 3) matchar någon kombination av 
sökbegrepp, och 4) delges någon beställare.

Det bör påpekas att den ursprungliga utredningen rörande polisiär sig-
nalspaning förordade en tillståndsgivning i allmän förvaltningsdomstol, mer 
specifikt Länsrätten i Stockholms län. Dessutom förordades medverkan av 
offentliga ombud som skulle företräda integritetsintresset med möjlighet att 
överklaga beslut till Kammarrätten i Stockholm. Det framhålls i utredningen 
att detta ställningstagande byggde på angelägenheten i att ”prövningen görs 
av en instans som kan stå oberoende från såväl statsmakterna som de myndig-
heter som har intresse av signalspaningen. Det vore olyckligt om prövnings-
instansen får en utformning som inte kommer att kunna få allmänhetens 
förtroende.”1602 Det fanns enligt utredningen demokrati- och rättssäkerhets-
skäl att välja en större allmän domstol som beslutsgivande instans snarare än 

1601 Se ovan avsnitt 4.4.3 med där gjorda hänvisningar.
1602 SOU 2009:66, s. 137.
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en specialdomstol.1603 även om utredningen inte tar upp frågan så skulle en 
allmän domstol och medverkan av offentligt ombud sannolikt påtagligt för-
bättra även förutsebarheten i regelverket genom att potentiellt kunna redovisa 
principiella ställningstaganden som ger ledning till regelverkets tillämpning 
på det sätt som sker i fråga om hemlig teleavlyssning.

8.4.2 Ändamål
med anledning av den intensiva debatt som signalspaningslagen förde med 
sig kom de ändamål som signalspaningen skulle syfta till att uppnå att reg-
leras i större utsträckning än vad som vanligtvis är fallet. Förutom att den 
verksamhet (försvarsunderrättelseverksamhet) som signalspaning fick ske i är 
reglerad,1604 så är även de generella ändamål som denna verksamhet och sig-
nalspaningen fick sträva efter reglerade i signalspaningslagens 1 § 2 st. Genom 
att dessa ändamål utifrån lagens konstruktion utgör en integrerad del av lag-
stiftningen och påverkar lagens förutsebarhet har dessa i huvudsak berörts i 
avsnitt 7.3.1 ovan, liksom i föregående avsnitt. Här kommer därför framför 
allt generella observationer rörande dessa ändamål att beröras.

ändamålsbedömningen kompliceras av att signalspaningen som integritets-
inskränkande metod uppenbarligen syftar till de i signalspaningen angivna 
ändamålen. Den specifika lag som möjliggör för Säkerhetspolisen att inrikta 
denna signalspaning syftar dock till att ge Säkerhetspolisen tillgång till under-
rättelser om utländska förhållanden.1605 Dessa underrättelser inhämtas i för-
svarsunderrättelseverksamhet men syftar i sin tur till att tjäna Säkerhetspoli-
sens verksamhet, som är polisiär till sin natur.

Signalspaningens ändamål är dock inte fullt anpassade för Säkerhetspoli-
sens verksamhet. Detta är inte ett formellt problem i den mening att det skulle 
leda till att lagstiftningen inte kan anses ha ett legitimt ändamål – de ändamål 
lagstiftningen är tänkt att fylla utgör utan tvekan legitima sådana. Däremot 
innebär denna bristande anpassning att signalspaningen för Säkerhetspolisens 
avseende blir förenat med en grad av osäkerhet i fråga om vars gränserna går 
för i vilka situationer Säkerhetspolisen kan använda signalspaningsresursen, 
vilket även berörts ovan under legalitet. Den konkreta begränsningen av de 
angivna ändamålen Säkerhetspolisens nytta av signalspaningen, vilket i för-
längningen påverkar nödvändigheten av åtgärden, något som berörs nedan.

1603 Ibid. s. 136.
1604 Se avsnitt 7.3.1 ovan.
1605 Prop. 2011/12:179, s. 14.
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8.4.3 Lämplighet & nödvändighet
Frågan om signalspaningens lämplighet och nödvändighet måste analyseras 
främst i förhållande till Säkerhetspolisens behov av dessa uppgifter. Detta då 
behovet av signalspaning i försvarets underrättelseverksamhet ligger utanför 
studiens syfte och dessutom utanför den fråga som lagstiftaren hade att ta 
ställning till vid tillskapandet av den polisiära möjligheten till signalspaning. 
Detta innebär att det i första hand är den utredning som gjordes av polisens 
behov av signalspaning av Utredningen om underrättelseinhämtning för vissa 
polisiära behov år 2009,1606 den efterföljande departementspromemorian,1607 
samt propositionen som gav Säkerhetspolisen möjlighet att inrikta 
signalspaningen,1608 som är relevanta i detta sammanhang. i den utsträck-
ning dessa förarbeten hänvisar till ställningstaganden i den ursprungliga 
propositionen får även denna betraktas som relevant för avvägningarna. Det 
bör påpekas att den ursprungliga utredningen om polisiär signalspaning från 
2009 gjorde sin analys av nödvändigheten av signalspaning utifrån det kon-
kreta förslag som utredningen lämnade, som också var särskilt anpassat för 
bl.a. Säkerhetspolisens verksamhet. Den promemoria som senare lämnades 
från justitiedepartementet lade fram en helt annan form för signalspaningen, 
som inte innebar ett för Säkerhetspolisens avseende särskilt anpassat regelverk, 
utan en möjlighet att inrikta signalspaningen som sker inom ramen för för-
svarsunderrättelseverksamhet. Skillnaderna i de två olika föreslagna formerna 
för verksamheten motiverar därigenom att även behovet av åtgärderna utreds 
separat eftersom nyttan i verksamheten och frågan om denna nytta kan nås 
på något mindre inskränkande sätt, torde skilja sig åt.

i Utredningen om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov, kon-
staterades att signalspaning var en inhämtningsmetod bland flera, den hade 
enligt utredningen sällan en avgörande betydelse som isolerad metod, utan 
bidrog framför allt med uppgifter som kunde följas upp och kompletteras 
med annan typ av spaning.1609 Samtidigt konstaterades att det fanns ett stort 
behov av kunskap om utrikes förhållanden i Säkerhetspolisens verksamhet 
och att samarbete och utbyte med utländska säkerhets- och underrättelse-
tjänster hade sina gränser i fråga om urval och tillförlitlighet.1610 Särskilt 
inom underrättelseverksamheten hade signalspaningen betydelse då den ger 

1606 SOU 2009:66.
1607 Ds 2011:44.
1608 Prop. 2011/12:179.
1609 SOU 2009:66, s. 104.
1610 SOU 2009:66, s. 105.
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möjlighet att kartlägga och analysera utländska organisationers utbredning 
och kommunikationsmönster.1611 Ett sådant behov skulle enligt utredningen 
framför allt lösas genom signalspaning i tråd, då denna sannolikt skulle öka i 
betydelse, medan signalspaning i etern skulle minska.1612 Samtidigt anförde 
utredningen att

”Frågan om polisen har behov av signalspaning eller inte är naturligtvis ytterst 
en fråga om vilken ambitionsnivå som ska gälla i polisens verksamhet. ju 
större krav på resultat i den brottsförebyggande och brottsutredande verk-
samheten, desto större är polisens behov av resurser och effektiva verktyg.”1613

vissa exempel gavs i utredningen på hur signalspaning skulle kunna användas 
i Säkerhetspolisens verksamhet. Exemplen hade lämnats av Säkerhetspolisen 
och redovisas här i sammandrag:
•   Uppgifter finns om att underrättelsetjänsten i X-land bedriver olovlig 

underrättelseverksamhet i flera länder i Sveriges närområde. Signalspa-
ning mot underrättelsetjänsten identifierar kontakter med ett svenskt 
mobilnummer. Detta kan kopplas till en individ och leder till att för-
undersökning inleds och straffprocessuella tvångsmedel tar över.

•   Misstankar finns om olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige av 
någon på ett Y-ländskt företag, oklart vilka personer som är inblandade. 
Signalspaning och annan spaning mot företaget identifierar viss person. 
misstankar stärks och förundersökning inleds.

•   Underrättelseutbyte ger ett nummer i Sverige som varit i kontakt med 
höga företrädare för terrororganisationen i Q-land. Signalspaning med 
numret som sökbegrepp identifierar personen bakom. Ytterligare under-
rättelsearbete leder till skälig misstanke om terrorbrott varvid traditio-
nella tvångsmedel kan ta vid.

•   Förundersökning om terrorbrott med viss misstänkt pågår. Kännedo-
men om den bakomliggande organisationen är låg. Genom signalspa-
ning kartläggs organisationen i dess hemland. Bidrar till att långsiktigt 
bekämpa organisationen och uppgifterna kan bidra till brottsutredning-
en rörande den misstänkte.

•   Från flera samarbetande underrättelsetjänster kommer signaler om att 
X-land bedriver olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Signalspa-
ning mot landets underrättelsetjänst bidrar till att konstatera att kon-
kreta belägg saknas.

1611 SOU 2009:66, s. 106.
1612 SOU 2009:66, s. 110.
1613 SOU 2009:66, s. 103.
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•   En misstänkt för terrorbrott ska snabbt åka till X-land där den terror-
grupp han misstänks stödja är baserad. möjlighet att få teleavlyssning 
verkställd i X-land saknas. Signalspaning mot den misstänktes mobil 
medan denne befinner sig i X-land gör att dennes samröre med organi-
sationen framstår tydligare.1614

Det är värt att notera att i Säkerhetspolisens exempel framstår gränsen mellan 
kartläggning och mer operativa åtgärder mot enskilda individer som tämligen 
otydlig. Det är förvisso tydligt när Säkerhetspolisen anser att en åtgärd ska 
övergå till förundersökning, men signalspaningen tycks i exemplen fylla en 
funktion som liknar den som preventiva tvångsmedel i övrigt fyller, med den 
skillnaden att verksamheten riktar sig mot kommunikation som påbörjas eller 
avslutas i utlandet. i åtminstone exempel 2, 4 och 6 tycks signalspaningen 
bedrivas för syften som ligger mycket nära den punkt när förundersökning 
är nära förestående. rena strategiska kartläggningssyften tycks bara föreligga 
i exempel 1, 4 och 6. i fråga om exempel 4 kombinerat med att uppgifterna 
tycks tillföras en förundersökning. att Säkerhetspolisens exempel i flera fall lig-
ger bortom strategisk kartläggning kan förklaras av att utredningen behandlade 
Säkerhetspolisens behov av signalspaning utifrån ett bredare perspektiv där 
denna i undantagsfall skulle kunna brukas även inom ramen för en förunder-
sökning när förutsättningarna för hemlig avlyssning av elektronisk kommu-
nikation var uppfyllda eller i underrättelseverksamhet när förutsättningarna 
enligt 2007 års preventivlag var uppfyllda.1615 Behovet av en tydlig avgränsning 
mellan kartläggning och förebyggande eller utredande av brott uppstod genom 
att regeringen istället för att genomföra utredningens förslag strävade efter att 
passa in Säkerhetspolisens signalspaning inom ramarna för försvarsunderrät-
telseverksamheten.1616 Behovet som redovisats i utredningen utgår därmed 
från en annan utgångspunkt än de senare förarbetena.

De i utredningen redovisade exemplen är således inte alla sådana som skulle 
tillgodoses i den lagstiftning som sedemera infördes. i den efterföljande depar-
tementspromemorian som presenterades 2011, liksom i den slutgiltiga propo-
sition som i allt väsentligt byggde på promemorian lyftes dock vissa ytterligare 
aspekter som påverkade behovet av signalspaning fram. Bland annat framför-
des hur det sammanlagda terrorhotet mot Sverige, som bedöms av Nationellt 
centrum för terrorhotbedömning, höjts från två till tre på en femgradig skala, 

1614 SOU 2009:66, s. 81–83, exemplen har här kortats ner något.
1615 Se SOU 2009:66, s. 116–129.
1616 Se avsnitt 7.3.1 ovan.
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vilket motsvarar en förändring från ”lågt” till ”förhöjt”. Dessutom framhölls 
i promemorian det attentat som ägt rum vid Drottninggatan i Stockholm i 
julhandeln 2010 då en man bärandes ett antal sprängladdningar avled i vad 
som senare visade sig vara ett misslyckat terrordåd.1617 Det framgick dock 
inte av promemorian hur signalspaning skulle bidragit till att hantera dessa 
säkerhetsproblem. Promemorian konstaterar dock i sammanhanget att:

”Sverige måste ha förmåga att värja sig mot terrorism, spionage och författ-
ningshotande verksamhet. i det ligger att åtgärder måste kunna vidtas för 
att förebygga och förhindra att sådan brottslighet planeras och genomförs. 
Behovet av ett effektivt underrättelsearbete är därför här särskilt tydligt, vil-
ket också har kommit till uttryck genom att Säkerhetspolisens uppdrag är 
inriktat  på att förebygga och förhindra sådan brottslig verksamhet.”1618

Samtidigt har regeringen som nämnts ovan tydligt anfört att signalspaningen 
inte syftar till att förebygga och förhindra sådan brottslig verksamhet.1619 Det 
finns således i redovisningen av metodens nödvändighet en viss kluvenhet i 
hur metoden presenterats; å ena sidan som ett viktigt verktyg i Säkerhets-
polisens underrättelseverksamhet som syftar till att förebygga och förhindra 
brottslig verksamhet, en underrättelseverksamhet vars betydelse illustreras av 
exempelvis konkreta attentatsförsök, men å andra sidan som något som är 
principiellt separerat från ovan nämnda verksamhet eftersom den syftar till 
strategisk kartläggning och därmed inte innebär någon sammanblandning 
med Säkerhetspolisens operativa brottsbekämpande och brottsförebyggande 
verksamhet.

regeringen tog i propositionen på rubriknivå specifikt upp frågan om 
huruvida signalspaning innebär det ”minst ingripande alternativet”. i detta 
avsnitt återknöt regeringen till tidigare överväganden rörande behovet av 
åtgärden och konstaterade att den lösning som föreslagits, att Säkerhetpoli-
sen får inrikta signalspaningen utan att regelverket ändras i övrigt, kommer 
innebära ett ytterst begränsat utökat integritetsintrång för enskilda.1620 Sam-
tidigt bör framhållas att lagstiftaren genom att inte anpassa signalspaningen 
till Säkerhetspolisens verksamhet har accepterat en lägre ambitionsnivå i fråga 
om tvångsmedlet. Frågan är därför, givet denna lägre ambitionsnivå, är inte-
gritetsintrånget det minsta möjliga? regeringen berör i avsnittet vissa pro-
portionalitetsfrågor, samt legalitetsfrågor, men frågan om alternativa, mindre 

1617 Ds. 2011:44, s. 35, se även prop. 2011/12:179, s. 14–15.
1618 Ds 2011:44, s. 35.
1619 Se avsnitt 7.3.1 ovan.
1620 Prop. 2011/12:179, s. 21.
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inskränkande metoder för att nå samma ambitionsnivå berörs inte. Oaktat 
detta avslutade regeringen avsnittet med att konstatera att signalspaningen 
utgör det minst ingripande alternativet.1621 Det som möjligen kan framhål-
las mot detta ställningstagande är att en för Säkerhetspolisen mer anpassad 
tillgång till signalspaning, av den typ som föreslagits av utredningen, möjligen 
skulle nått en högre ambitionsnivå, utan att för den skull inneburit att inte-
gritetsintrånget ökat i någon större utsträckning. möjligheterna att använda 
signalspaning när förutsättningarna för rättegångsbalkens tvångsmedel är 
uppfyllda eller när förutsättningarna i 2007 års preventivlag är uppfyllda 
skulle exempelvis inte innebära en utvidgning av Säkerhetspolisens inhämt-
ningsmandat, men skulle bidragit till effektiviteten i verksamheten när ovan 
nämnda inhämtningsbeslut inte kan verkställas. Som en följd av lagstiftning-
ens utformning konstaterade Säkerhetpolisen i sitt remissyttrande att förslaget 
inte fullt ut tillgodosåg myndighetens behov och att det därför var angeläget 
att framöver anpassa inriktningsmöjligheterna fullt ut till Säkerhetspolisens 
uppdrag och behov.1622

8.4.4 Proportionalitet
Bedömningen av de avvägningar som gjorts rörande Säkerhetspolisens inrikt-
ning av signalspaningen blir förhållandevis komplicerad. Signalspaningslagen 
blev i samband med riksdagsbehandlingen föremål för stark debatt och de 
integritetseffekter som signalspaningen i försvarsunderrättelseverksamheten 
skulle innebära tilldelades sannolikt på grund av denna debatt förhållandevis 
stort utrymme i propositionen. Dessutom kom signalspaningen att bli före-
mål för ännu en lagstiftningsprocess genom de tillägg som regeringen tvinga-
des införa för att få lagförslaget genom riksdagen. Dessa tillägg var resultatet 
av en politisk kompromiss som regeringen sedemera fick lov att motivera i 
propositionen om rättsäkerhetsförstärkningar.

Den diskussion som rör signalspaningens integritetseffekter som fördes i 
förarbetena till signalspaningslagen blir relevanta även i förhållande till Säker-
hetspolisens inriktning av signalspaningen eftersom metoden och den infor-
mation som hämtas in är densamma. Samtidigt poängterades i förarbetena,1623 
liksom av regeringen i debatten kring signalspaningen,1624 att denna metod 

1621 Ibid. s. 23.
1622 Prop. 2011/12:179, s. 17.
1623 jfr prop. 2008/09:201, s. 42, även prop. 2006/07:63, s. 41.
1624 i en inte längre tillgänglig sida på regeringen.se, ”frågor och svar om signalspaning” 
(hämtad 3 februari 2009) framhölls:

”Det är oerhört viktigt att man gör en klar åtskillnad mellan polisens verksamhet, som 
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inte skulle användas för polisiära ändamål utan endast i försvarsunderrät-
telseverksamhetens kartläggning av yttre hot. Dessa på  pekanden var moti-
verade av den debatt som uppstått av att försvarsunderrättelseverksamhetens 
mandat förändrades från att röra yttre väpnade hot mot landet, till yttre hot 
mot landet. Samtidigt pekade både Säkerhetspolisen och rikspolisstyrelsen 
i sina remissvar på att det fanns en påtaglig risk för sammanblandning av 
Försvarsunderrättelseverksamheten och verksamhet som faller under polisens 
brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. istället för att vidga 
Försvarsunderrättelseverksamhetens mandat borde utökade resurser ges till 
den polisiära underrättelseverksamheten.1625 Den ursprungliga propositionen 
rörande Försvarsunderrättelseverksamheten var som synes inte särskilt väl 
mottagen av de polisiära myndigheterna och inte avsedd för Säkerhetspolisens 
verksamhet. Den efterföljande justeringen av ändamålen och formerna för 
signalspaningen i propositionen om förstärkt integritetsskydd förbättrade inte 
situationen då den helt uteslöt Säkerhetspolisen från möjligheterna att inrik-
ta signalspaningen. Samtidigt kvarstod sammanblandningen mellan verk-
samhetsområdena då många av ändamålen enligt Säkerhetspolisen beskrev 
verksamheten vid myndigheter som inte längre hade möjlighet att inrikta 
signalspaningen.1626 inte heller förslagen i denna proposition var avsedda för 
Säkerhets polisens verksamhet då den bakomliggande överenskommelsen mel-
lan regeringspartierna innefattade att en utredning särskilt skulle utreda poli-
sens och Säkerhetspolisens behov av underrättelser.1627 i huvudsak måste där-
för avvägningarna rörande behovet av och vikten av denna polisiära inriktning 
bedömas huvudsakligen utifrån de senare utredningar som specifikt berör 
denna inhämtning. Frågan om integritetsintrånget måste däremot bedömas 
utifrån tidigare förarbeten som rör inhämtning i försvarsunderrättelseverk-
samhet som Säkerhetspolisen delvis var utesluten från, liksom utifrån att ännu 
en beställare läggs till raden av inriktande myndigheter.

riktas mot enskilda personer i Sverige som misstänks för ett brott, och försvarsunderrät-
telseverksamhet, som riktas mot andra stater och organisationer vars verksamhet påverkar 
svensk utrikes- och säkerhetspolitik.”

På frågan om intresset av att bekämpa brott kan motivera långtgående inskränkningar i inte-
griteten, svarade regeringen:

”Signalspaningen är inte en del av polisen. Syftet med signalspaning är att stödja svensk 
utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt att kartlägga yttre hot mot landet. Det är 
alltså Sveriges säkerhet som ligger i vågskålen.”

1625 Prop. 2006/07:63, s. 32, se även s. 38 där det framgår att rikspolisstyrelsen avstyrkte 
förslaget på grund av denna befarade sammanblandning.
1626 Prop. 2008/09:201, s. 28.
1627 Ibid. s. 27.
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8.4.4.1 integritetsintresset
Den kanske största diskussion som förekom i den allmänna debatten om sig-
nalspaningen rörde det faktum att all kommunikation som passerade landets 
gränser skulle bli föremål för genomsökning. även om senare rättssäkerhetsför-
stärkningar syftade till att begränsa detta till relevanta signalbärare så går det att 
konstatera att en mycket stor mängd data som passerar gränsen matchas mot 
inhämtningsuppdragens sökbegrepp.1628 Huruvida ett individuellt elektro-
niskt meddelande som passerar gränsen kommer att passera genom en signal-
bärare som är föremål för en sådan sökning eller ej går som nämnts ovan inte 
att förutse för individen. inte heller om något i meddelandet för anleder att det 
avskiljs för vidare analys.1629 Signalspaningen får också i jäm förelse med andra 
former av inhämtning anses rent tekniskt äga potentialen till massövervak-
ning. Detta då den tekniska infrastrukturen som sådan möjliggör en mycket 
bred övervakning och avlyssning av kommunikation som tidigare aldrig varit 
teknisk möjlig. Denna potential till massövervakning innebär att integritets-
analysen delvis borde ha en annan, mer samhällelig utgångspunkt. Frågan är 
då hur dessa aspekter beaktades i lagstiftarens proportionalitetsbedömningar.

Det går inledningsvis att konstatera att lagstiftarens ställningstagande i 
fråga om när integritetsintrånget äger rum vid signalspaning kom att bli före-
mål för en viss utveckling i takt med att lagstiftningsärendet utvecklades. i den 
departementspromemoria som låg till grund för propositionen framfördes att 
något integritetsintrång inte kunde anses ske annat än när Signalspanings-
myndigheten kunde ta del av innehållet i kommunikationen och mellan vilka 
den utväxlades:

”Skyddet för integriteten avser innehållet i de meddelanden som utväxlas lik-
som uppgifter om vilka som kommunicerar med varandra samt när och hur 
detta sker. Det är följaktligen först när en myndighet kan ta del av sådan 
information som ett integritetsintrång sker.”1630

Eftersom inhämtningen sker med sökbegrepp så skulle inte alla signaler 
beröras av vidare bearbetning. informationen bestod enligt promemorian av 
”signaler i rent ljus” som om den inte fångas in och lagras ”försvinner och är 
därmed borta”.1631

1628 Se ovan avsnitt 7.3.4.4.
1629 Se ovan avsnitt 7.3.4.
1630 Ds 2005:30, s. 135.
1631 Ibid.
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”av ovanstående följer att något integritetsintrång inte kan anses äga rum 
redan då Försvarets radioanstalt får tillgång till kommunikationsvägarna. Det 
är först när vissa signaler med datorhjälp, och utan möjlighet för myndighe-
ten att dessförinnan ta del av innehållet, lagrats och därmed blivit tillgängliga 
för vidare bearbetning som ett integritetsintrång uppstår.”1632

i den efterföljande propositionen förde regeringen dock ett resonemang som i 
viss mån tycktes beakta att integritetsintrånget föreligger redan genom att tra-
fiken blir tillgänglig för myndigheterna. Detta resonemang hade påkallats av 
kommentarer från bl.a. lagrådet som ansåg att ett integritetsintrång sker ”redan 
genom att staten bereder sig tillgång till teletrafiken och inte först när ett visst 
meddelande avskiljs för analys genom sökbegreppen. Karaktären av intrång 
förringas inte av att sökningen sker med automatiserad behandling.”1633 även 
ett stort antal myndigheter hade ifrågasatt ställningstaganden som gjorts om 
den personliga integriteten i ett utkast till lagrådsremissen. Denna kritik, 
liksom regeringens uttalanden i den ursprungliga propositionen utgick från 
förslaget att all trafik, inte endast relevanta trafikstråk skulle genomsökas. 
justitiedepartementet påtalade i sina synpunkter på lagrådsremissen att ”För-
slaget att kontinuerligt avleda alla gränsöverskridande telekommunikationer 
för signalspaning […] innebär ett integritetsintrång som saknar motstycke i 
ett internationellt perspektiv. i länder som har infört befogenheter om avlyss-
ning av kabeltrafik får denna bara avse de kommunikationer som anges i ett 
uttryckligt tillstånd.”1634 än hårdare kritik kom från rikspolisstyrelsen som 
framförde att ”Förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de 
krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen 
och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättighe-
terna. i den delen måste, som justitiedepartementet anför, en genomgripande 
omarbetning ske av remissens förslag.”1635

regeringen bemötte i huvudsak kommentarerna rörande integritetsin-
trånget med ett konstaterande om att lagrådets slutsats om integritetsin-

1632 Ibid. resonemanget bortser från att en genomsökning kräver att signalerna mellanlagras 
i en buffert av något slag där de sedan matchas mot vissa sökord, en form av hantering som 
allmänt får betraktats som en behandling i personuppgiftslagens mening. Se 3 § PUL ”varje 
åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på auto-
matisk väg eller inte,”
1633 Prop. 2006/07:63, s. 172.
1634 justitiedepartementet, 2006, s. 3.
1635 rikspolisstyrelsen, 2007, s. 1.
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trånget förvisso var riktig men att ”[e]tt mer påtagligt integritetsintrång sker 
dock när det allmänna tar del av informationen och behandlar den vidare.”1636

även om lagstiftaren alltså tycks acceptera detta första tillgängliggörande 
av kommunikationsvägarna till Fra som en integritetsintrång så anförs strax 
därefter att detta integritetsintrång i lagstiftarens ögon ses som begränsat, 
även om det ändå ställde krav på integritetsskyddsmekanismer.1637 Samtidigt 
förs resonemangen i propositionen så gott som uteslutande utifrån perspekti-
vet att integritetsintrånget för individen är begränsat vid tillgängliggörandet 
av signalbärarna, medan det för individen är mer påtagligt när det avskiljts 
för analys genom sökbegreppen.1638 Däremot berörs inte några vidare effek-
ter av denna integritetsinskränkning när den appliceras på en mycket stor 
mängd individer, i praktiken en inte obetydlig andel av svenska folket, eller 
samhällseffekter i övrigt. i departementspromemorian som låg till grund för 
regeringens ursprungliga lagförslag, liksom i propositionen nämndes förvisso 
att intrång i den personliga integriteten kan påverka förtroendet för myn-
digheterna, men någon vidare analys av vad den föreslagna signalspaningen 
skulle få för konsekvenser i detta avseende gjordes inte. Däremot framhölls att 
även myndigheternas tillgång till effektiva arbetsmetoder utgjorde en faktor 
i en sådan tilltro.1639

i andra sammanhang har dock sådana mer generella former av övervak-
ning ansetts vara mer allvarliga än de enskilda fall där kommunikationen 
faktiskt blir inhämtad och används. i utredningen om datalagringsdirekti-
vets genomförande, som innebar en generell lagringsskyldighet för trafik-
uppgifter för brottsbekämpande ändamål, framhölls att bara det faktum att 
lagstiftning existerade som innebar att trafikuppgifter lagrades, oavsett om 
de senare kom att användas till något, riskerade leda till negativa integri-
tetseffekter. Utredningen uttalade att ”[i]ntrånget i integriteten sker enligt 

1636 Prop. 2006/07:63, s. 87.
1637 Ibid.
1638 Prop. 2006/07:63, s. 87–88.
1639 Ds. 2005:30, s. 103, Prop. 2006/07:63, s. 61–62.

”En annan viktig utgångspunkt är att myndigheterna inte får ges sådana befogenheter att 
medborgarnas tilltro till dem påverkas negativt. Förtroendet kan skadas om medborgarna 
upplever att det finns risk för att myndigheterna utan deras vetskap samlar information 
om enskilda och deras privatliv utan att detta motiveras av tungt vägande allmänna intres-
sen. medborgarnas bild av det allmännas verksamhet påverkas dock också av i vilken  
ut  sträckning myndigheterna ges förutsättningar att använda effektiva arbetsmetoder. 
myndigheterna är samhällsorgan som ytterst har till uppgift att värna samhällsmedbor-
garna. Om medborgarna upplever att myndigheterna inte har förmåga eller tillräckliga 
medel för att hantera hot mot samhället och enskilda kan även detta leda till ett minskat 
förtroende.”
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vår mening redan genom att det allmänna säkrar tillgången till trafikuppgif-
terna” och att ”den frihet att kommunicera som bör finnas mellan människor 
som använder kommunikationstjänster upplevs som inskränkt.”1640 Detta 
resonemang torde gå att applicera även på signalspaning, särskilt som denna 
även innefattar genomsökning och potentiell manuell analys av innehållet i 
kommunikationen. 

rörande integritetseffekterna av att tillföra inriktande myndigheter genom 
att Säkerhetspolisen och rikskriminalen skulle få möjlighet att inrikta signal-
spaningen framhöll regeringen, i likhet med Försvarsunderrättelsedomstolens 
remissyttrande att denna lösning inte nödvändigtvis innebar att integritetsef-
fekterna hos signalspaningsen skulle öka, eftersom ändamålen som kunde 
föranleda signalspaning kvarstod och Säkerhetspolisens kompetens kunde 
bidra med mer preciserade sökbegrepp.1641 vidare framhöll regeringen att 
integritetseffekterna av förslaget sannolikt var ytterst begränsade.1642

även om detta kan vara riktigt, att precisionen i sökbegreppen kan öka 
genom Säkerhetspolisens inriktning, torde Säkerhetspolisens egna inriktnings-
beslut och myndighetens egna behov av underrättelser som underbygger dessa 
beslut sannolikt även föranleda fler och nya typer av ansökningar, fler sökord 
och i fler signalbärare. Om så inte skulle vara fallet går det att diskutera om 
ett behov för Säkerhetspolisen att ange inriktning överhuvudtaget skulle före-
ligga. regeringen framhöll i ett tidigare avsnitt i samma proposition att även 
om signalspaning redan tidigare kunde ske i försvarsunderrättelseverksamhet 
för att kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och 
annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella 
intressen så förutsatte detta att någon av de inriktande myndig heterna vände 
sig till Försvarets radioanstalt med ett sådant inhämtningsuppdrag. regeringen 
bedömde att varken regeringen, regeringskansliet eller Försvarsmakten hade 
det uppdrag eller den kunskap som krävdes för inriktning mot internatio-
nell terrorism och grov gränsöverskridande brottslighet. av den anledningen 
kunde, utan inriktning från Säkerhetspolisen och rikskriminalpolisen, sådan 
inhämtning inte förväntas ske ”i annat än i mycket begränsad utsträckning. 
För att Säkerhetspolisen och rikskriminalpolisen ska kunna ha någon verklig 
nytta av information från signalspaning krävs alltså att de ges möjlighet att 
påverka vilken information som hämtas in.”1643 Det förefaller därför som att 

1640 SOU 2007:76, s. 110–111.
1641 Prop. 2011/12:179, s. 20.
1642 Ibid. s. 21.
1643 Ibid. s. 16.
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regeringen själv ändå förutsatt att inhämtningsuppdragen kommer att öka 
från en tidigare mycket begränsad nivå. Däremot är det korrekt som rege-
ringen framfört i propositionen att de angivna ändamålen inte breddas av detta 
skäl. Den övergripande inhämtningen blir dock utifrån nya inhämtningsupp-
drag mer omfattande och därutöver torde tonvikten i viss mån förflyttas från 
inriktningsbeslut som har främmande makts myndigheter och försvarsmakt 
som mål, till exempelvis organiserad brottslighet och terrorism som i större 
utsträckning berör enskilda individer eller icke-statliga grupper.

8.4.4.2 Säkerhetsintresset
Säkerhetsintresset, det intresse som motiverar lagstiftningen, är förhållandevis 
svårt att på ett tydligt sätt få grepp om. Det kan å ena sidan uttryckas enkelt, 
det handlar om Säkerhetspolisens behov av signalspaning för att kartlägga 
utländska förhållanden, det är i vart fall hur det uttryckts i propositionen.1644 
Samtidigt sker som redan nämnts inte denna inhämtning i ett vakuum. Säker-
hetspolisens inriktning är en inriktning av försvarsunderrättelseverksamhet och 
är därmed tänkt att bidra till denna. Samtidigt ska denna inriktning uppfylla 
Säkerhetspolisens egna behov av kartläggning av utländska förhållanden, en 
kartläggning som i förlängningen får förutsättas är tänkt att bidra till att utföra 
Säkerhetspolisens uppdrag att bekämpa brott mot rikets säkerhet, samtidigt 
som den inte får användas i denna verksamhet. Det intresse som måste anses 
utgöra det säkerhetsintresse på marginalen som blir relevant i proportionalitets-
bedömningen i strikt mening får ändå anses vara värdet av Säkerhetspolisens 
inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten för såväl Säkerhetspolisens 
egna behov som för försvarsunderrättelseverksamheten i stort. Det är också den 
fråga som regeringen tycktes väga in i sin proportionalitetsbedömning. Denna 
bedömning uttrycktes av regeringen på följande vis:

”[m]ot bakgrund av det stora mervärde som förslaget kan förväntas medföra 
dels för Säkerhetspolisen, dels för Sveriges samlade underrättelseinhämtning 
och det begränsat utökade integritetsintrång som förslaget eventuellt kan 
komma att innebära, att en möjlighet för Säkerhetspolisen att inrikta signal-
spaningen står i proportion till de effekter det kan få för enskildas integritet.”

Det är dock svårt att utifrån regeringens förslag utläsa hur värdefull denna 
inriktningsmöjlighet beräknades vara. regeringen anförde förvisso att det 
skulle ge ett stort mervärde, men i jämförelse med den redovisning som gjor-
des i det utredningsförslag som regeringen avfärdat så redovisades underlaget  

1644 Prop. 2011/12:179, s. 14.
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för detta påstående förhållandevis knapphändigt. Några exempel på hur 
inriktningsmöjligheten skulle tillgodose behovet av underrättelser gavs inte, 
varför regeringens ställningstagande framför allt lutar sig på uttalandet om att 
Säkerhetspolisens expertis rörande internationell terrorism skulle bidra till en 
effektivare försvarsunderrättelseverksamhet.1645 Det finns dock inget underlag 
som skulle kunna ligga till grund för en senare analys av huruvida lagstift-
ningen uppfyllt detta ändamål eller som ger någon grund för hur mycket 
effektivare försvarsunderrättelseverksamheten kan tänkas bli av förslaget. Som 
Lagrådet konstaterade i sitt yttrande så var proportionaliteten av åtgärden 
också svår att utläsa av förslaget:

”|v]ad därefter angår frågan om proportionaliteten, eller nödvändigheten med 
hänsyn till ändamålet, av de begränsningar i skyddet enligt 2 kap. 6 § rege-
ringsformen som det nu aktuella förslaget skulle kunna innebära ger remissen 
och den bakomliggande promemorian begränsad vägledning. Lagrådet finner 
emellertid inte skäl att sätta i fråga att det finns ett behov såvitt gäller Säker-
hetspolisen att kunna ange inriktningen av signalspaning inom de ramar för 
tillåtligheten av sådan som redan gäller.”1646

intressant att notera är att Utredningen om underrättelseinhämtning för vissa 
polisiära behov, som först utredde den polisära signalspaningen, mycket tyd-
ligt markerade att tanken på att låta Säkerhetspolisen få tillgång till signal-
spaning innehöll två separata frågor, tillgång till den signalspaning i etern 
som även tidigare ägt rum, och tillgång till signalspaning i tråd, vilket var att 
betrakta som en ny metod och därmed en ny fråga. i den proposition som 
till sist ledde fram till Säkerhetspolisens möjlighet att inrikta signalspaningen 
så undviker regeringen den distinktionen och presenterar förslaget i följande 
termer:

”tidigare har signalspaning, som efter inriktning från Säkerhetspolisen bedri-
vits av Försvarets radioanstalt, utgjort en viktig källa för att ge Säkerhetspoli-
sen underrättelser om utländska förhållanden. regeringen anser, i likhet med 
det stora flertalet remissinstanser, att Säkerhetspolisens behov av att åter få 
möjlighet att inrikta signalspaning är stort och angeläget.”1647

Samtidigt är det uppenbart att det handlar om två olika frågor. Som utred-
ningen också anmärkt så kunde anledningen till att signalspaningen i etern 
inte varit föremål för särskilt mycket diskussion vara att den ansågs smal 

1645 Prop. 2011/12:179, s. 20.
1646 Ibid. bilaga 3.
1647 Ibid. s. 15.
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och inriktad på utländska förhållanden.1648 inhämtning i tråd innebar enligt 
utredningen däremot en mycket bred inhämtning som var väsentligen mer 
integritetskränkande.1649

Utifrån den reaktion som uppstod efter den ursprungliga utredningen om 
Säkerhetspolisens tillgång till signalspaning framstår det som om regeringen 
sökte undvika en ytterligare debatt av den typ som karaktäriserat signalspa-
ningslagens införande.1650 Genom att endast lägga till Säkerhetspolisen bland 
de inriktande myndigheterna tycks regeringen ha undvikit en ny diskussion 
om lagen från denna nya utgångspunkt. Det innebar dock att regeringen 
tvingades motivera varför de bestämmelser som tidigare tillkom i syfte att dra 
en gräns mellan försvarsunderrättelseverksamheten och civila/polisiära upp-
gifter, ändå inte innebar något hinder för att bedriva försvarsunderrättelse-
verksamhet å Säkerhetspolisens vägnar på ett sätt som uppfyller Säkerhetspo-
lisens behov. Den lösning som i slutändan valdes för att tillgodose signalspa-
ning för Säkerhetspolisens räkning innebär att signalspaningen endast delvis 
tillgodoser behovet inom underrättelseverksamheten, då den är begränsad till 
strategisk kartläggning.1651

även om regeringen tycks vilja betrakta förändringen för signalspaningens 
vidkommande som liten, så utgör möjligheten till att inrikta signalspaning i 
tråd en principiellt viktig förändring i Säkerhetspolisens tillgång till uppgif-
ter. Signalspaningen i Säkerhetspolisens verksamhet utgör ytterligare ett steg 
från den traditionella föreställningen om straffprocessuella tvångsmedel och 
kan ses som ett ytterligare litet steg mot en mer förutsättningslös tillgång till 
uppgifter om kommunikation. En utveckling som påbörjades med 2007 års 
preventivlag och som tog ett stort steg mot en potentiell vidare tillämpning 
genom nyttorekvisiten i 2012 års inhämtningslag.

8.4.5 Senare utvärderingar av signalspaning
Som ett led i överenskommelsen mellan regeringspartierna i samband med 
debatten om signalspaningslagen 2008 beslutades att en parlamentarisk kom-
mitté skulle utvärdera signalspaningen ur ett integritetsperspektiv.1652 Denna 
utredning, Signalspaningskommittén, lämnade sitt betänkande i februari 

1648 jfr SOU 2009:66, s. 113.
1649 Ibid. s. 114.
1650 jfr prop. 2011/12:179, s. 18, där regeringen anför att förslaget om en särskild lagstiftning 
för polisiär signalspaning skulle ”väcka flera komplicerade frågor som skulle behöva analyseras 
mer djupgående innan det kan leda till lagstiftning.”
1651 Ds 2011:44, s. 41–42.
1652 Dir. 2009:10.
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2011.1653 När kommittén gjorde sin utvärdering var signalspaningen i tråd 
hos Försvarets radioanstalt fortfarande under uppbyggnad och rörde endast 
en begränsad mängd trafik. Signalspaningskommittén ansåg därför att det 
var för tidigt att göra en samlad bedömning av lagstiftningens konsekvenser 
för integritetsskyddet.1654 Dess iakttagelser byggde därför i första hand på 
eterburen inhämtning. Utöver detta var kommittén beroende av uppgifter 
och expertkunskaper från signalspaningsmyndigheten och dess medarbetare, 
varför kommittén inte kunde dra några slutsatser om den praktiska tillämp-
ningen hos myndigheten stämde överrens med de beskrivningar och rutiner 
som kommittén fått. Det fanns dock enligt kommittén inget som tydde på 
att de fått oriktiga uppgifter.1655 Samtidigt innebar det att kommitténs slut-
satser blev både begränsade i fråga om integritetsintrånget, och beroende av 
beskrivningar och uppgifter från den granskade myndigheten. Dessa begräns-
ningar och den korta tid kommittén hade till sitt förfogande föranledde att tre 
av kommitténs medlemmar i ett särskilt yttrande framförde att kommitténs 
arbete inte slutförts med ett kvalitativt nöjaktigt innehåll, att tiden för utvär-
deringen borde förlängts och att de var satta att bedöma konsekvenserna av en 
verksamhet som knappt var påbörjade och ”där den förmodade kommande 
volymen skapar helt andra villkor för arbetet att skydda integriteten än i den 
signalspaning som bedrivs idag. Det säger sig självt att det inte går att bedriva 
ett seriöst utredningsarbete under sådana villkor”1656

trots dessa allmänna kommentarer som på många sätt begränsar de slutsat-
ser som kunde dras av utvärderingen så presenterades i betänkandet dels ett 
antal observationer om den faktiska verksamheten, som delvis redogjorts för 
ovan i relevanta avsnitt, liksom vissa slutsatser och iakttagelser av mer generell 
natur som tål att beröras här. Det bör påpekas att vid tidpunkten för utvär-
deringen så hade inte Säkerhetspolisen möjlighet att inrikta signalspaningen.

i jämförelse med de förarbetsuttalanden som föregick signalspaningslagen 
var Signalspaningskommittén tydlig med att överlämningen av kommuni-
kation till myndigheterna genom samverkanspunkterna och potentialen till 
övervakning som därigenom uppkommer, innebär ett integritetsintrång som 
”berör även kommunikation utan koppling till ändamålet med signalspaning 
och omfattar betydligt fler personer än de som får sin kommunikation inhäm-
tad av Fra för efterföljande bearbetning”.1657 Kommittén konstaterar också 

1653 SOU 2011:13.
1654 Ibid. s. 13.
1655 Ibid. 57–58.
1656 SOU 2011:13, s. 83–84.
1657 Ibid. s. 73.
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att rätten till personlig integritet utgör ett grundfundament i ett demokratiskt 
samhället och värnet av denna integritet ”har därför ett värde som sträcker sig 
längre än till individnivån”.1658

När det gäller den faktiska verksamheten går det utifrån kommitténs utvär-
dering att konstatera problem med tre grundläggande mekanismer tänkta att 
skydda den personliga integriteten. För det första visar utvärderingen att de 
remissinstanser som varnade för svårigheterna med att avskilja inhemsk trafik  
utifrån att moderna kommunikationstjänster inte följer nationsgränserna 
hade rätt. att undvika att inhemsk trafik är enligt kommittén ”förenat med 
praktiska svårigheter”.1659 Något som också datainspektionen konstaterat i 
sin rapport.1660 För det andra är en förutsättning enligt signalspaningslagen  
att sökbegrepp hänförliga till en viss fysisk person bara får förekomma när 
det är av synnerlig vikt för verksamheten. Detta står enligt kommittén i mot-
satsförhållande till hur signalspaningen faktiskt bedrivs. Eftersom kommu-
nikationen som signalspaningsmyndigheten är intresserad för sker mellan 
individer används vid signalspaning i stor omfattning sökbegrepp som är 
direkt hänförliga till en viss fysisk person. ”Kommittén konstaterar därför 
att den enligt lag uttryckta mycket restriktiva möjligheten att använda sök-
begrepp hänförliga till en viss fysisk person inte motsvaras av de beskrivna 
förutsättningarna för att bedriva signalspaning”.1661 motsvarande slutsatser 
har dragits även av Datainspektionen.1662 möjligheten att upprätthålla denna 
begränsning ifrågasattes av Säkerhetspolisen redan i myndighetens remissytt-
rande på den ursprungliga departementspromemoria som låg till grund för 
signalspaningslagen.1663 För det tredje konstaterar kommittén att den under-
rättelseskyldighet som finns enligt 11 a § och 11 b § signalspaningslagen är 
totalt verkningslös som skyddsmekanism. Underrättelseskyldigheten innebär 
att individer ska informeras om att sökbegrepp hänförliga till dem har använts 
i signalspaningen, så snart sådan underrättelse kan lämnas utan men för för-
svarsunderrättelseverksamheten. Om underrättelse inte kunnat lämnas inom 
ett år från det att inhämtningsuppdraget avslutades behöver underrättelse inte 
ske. i praktiken är signalspaningsuppdragen och de tekniska förutsättning-
arna för signalspaning omgärdade av så stark sekretess att underrättelse aldrig 
kan ske inom ramen för tidsgränsen. Något som innan skyldigheten infördes 

1658 Ibid. s. 59.
1659 Ibid. s. 70–71.
1660 Datainspektionen, 2010, s. 3.
1661 SOU 2011:13, s. 72.
1662 Datainspektionen, 2010, s. 5.
1663 Se prop. 2006/07:63, s. 44.
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också påpekades av flera remissinstanser.1664 Underrättelseskyldigheten saknar 
därför enligt kommittén praktisk funktion som rättssäkerhetsgaranti och som 
skydd för enskildas integritet.1665

Sammantaget går det utifrån kommitténs slutsatser och Datainspektionens 
rapport att konstatera att tre centrala integritetsskyddsmekanismer som inför-
des i lagstiftningen saknar eller har begränsad effekt på skyddet för den per-
sonliga integriteten inom signalspaningsverksamheten. Samtidigt konstaterar 
regeringen att såväl Datainspektionen som Signalspaningskommittén kom-
mit till slutsatsen att signalspaningsverksamheten i huvudsak fungerar enligt 
lagstiftningens intentioner och med respekt för den enskildes integritet.1666 
Denna sammanfattning är riktig även om den inte framkommer riktigt lika 
tydligt i de två utvärderingarna. Datainspektionen har formulerat sig som 
att ”att det inte gjorts några fynd som ger stöd för att det vid Fra pågår en 
omfattande personuppgiftsbehandling för syften som inte ligger inom ramen 
för försvarsunderrättelseverksamheten såsom den kommer till uttryck i den 
styrande lagstiftningen.”1667 Signalspaningskommittén å sin sida försedde 
som nämnts ovan sina slutsatser med en rad friskrivningar och synpunkter 
även om de konstaterade att ”Kommitténs uppfattning är att Fra tillämpar 
signalspaningslagen och tillhörande förordning med försiktighet, utan att 
tänja på gränsen för det tillåtna. Detta innebär att Fra har skapat restriktiva 
rutiner som avser att förhindra att signalspaning sker i strid med lagen och att 
det pågår ett fortsatt arbete med att förfina arbetsmetoderna.”1668

1664 Se prop. 2008/09:201, s. 85.
1665 SOU 2011:13, s. 78, se även Datainspektionen, 2010, s. 6.
1666 Detta var den tolkning som gjordes av regeringen i sin skrivelse till riksdagen, se skr. 
2011/12:48, s. 26.
1667 SOU 2011:13, s. 14.
1668 Datainspektionen, 2010, s. 3.
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En särskild aspekt av inhämtningsmöjligheterna som förtjänar en djupare 
analys är hur lagstiftningen inom området ofta kommit att få en mer eller 
mindre teknikneutral utformning.teknikneutralitet är ett begrepp som ofta 
dyker upp som mål, eller ideal, i lagstiftning som berör eller innefattar tek-
niska aspekter och utveckling. Som illustrerats i kapitel 6 och 7 har det även 
dykt upp i de lagstiftningsåtgärder som granskats i denna studie. Det är dock 
inte alltid helt tydligt varför, eller ens vad teknikneutralitet innebär. även 
om enstaka röster har varnat för konsekvenserna av teknikneutralitet inom 
vissa lagstiftningsområden,1669 så har debatten i det stora hela främst kretsat 
kring att försöka åstadkomma ökad teknikneutralitet i de regelverk som rör 
teknikfrågor. i det följande kommer därför frågan om teknikneutralitet som 
ideal i lagstiftningen att diskuteras. vad begreppet innebär kommer att ana-
lyseras och de argument som gör teknikneutralitet attraktivt för lagstiftaren 
kommer att ställas mot de problem och konsekvenser som teknikneutralitet 
kan medföra utifrån ett rättsstatligt perspektiv. Detta kapitel är förhållande-
vis självständigt från tidigare kapitel, men anknyter till frågor som berörts i 
såväl kapitel 2 som kapitel 6. För att kunna analysera teknikneutralitet som 
ideal utifrån ett mer generellt perspektiv görs också vissa utblickar till om -
råden som delvis ligger utanför studiens avgränsningar.

Som en inledande utgångspunkt kan teknikneutralitet1670 i lagstiftningen 
beskrivas som att lagstiftaren i möjligaste mån söker frikoppla lagtexten från 
specifika tekniska begrepp och metoder.1671 Exempelvis kan en teknikneutral 
lagstiftning lyfta fram syftet att fastställa mellan vilka personer elektronisk 
kommunikation sker, snarare än att exempelvis fastställa mellan vilka telefon-
nummer ett samtal i det fasta telenätet har skett. Ett annat exempel är att en 

1669 Se Lindberg, Svjt 2007, s. 50. Se även Ohm, 2010, s. 1685, Koops, 2006, s. 77–108.
1670 ibland används även begreppet teknikoberoende. i svenska förarbeten tycks begreppen 
användas synonymt. Bert-jaap Koops argumenterar dock för att det ur en internationell syn-
vinkel finns konceptuella skillnader mellan begreppen och framför bland annat att

”technology independence seems a more far-reaching requirement than technology neu-
trality. technology-independent regulation ought to abstract completely away from tech-
nology, whereas technology-neutral regulation might be closely related to or intertwined 
with technology, as long as it does not favor one specific technology over another.”.

se Koops, 2006, s. 77–108.
1671 Se SOU 1992:110 s. 153.
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teknikneutral lagstiftning rörande lagring och behandling av personuppgifter 
fokuserar mer på vilka syften som gör sådan lagring och behandling tillåten, 
än på om uppgifterna lagras i ett visst register med en viss teknisk lösning.1672 
Få lagstiftningsåtgärder på teknikområdet kan dock sägas vara helt och hål-
let teknikneutrala eller helt och hållet teknikspecifika, de flesta befinner sig 
någonstans mellan dessa två extremer. Denna korta beskrivning av teknikneu-
tralitet kan likväl utgöra en fungerande utgångspunkt för en närmare analys.

9.1 teknikneutralitet som mål i svensk lagstiftning
i flera större lagstiftningsåtgärder på det tekniska området har det uttryckts 
att en teknikneutral lagstiftning är eftersträvansvärt.1673 Detta har uttryckts 
även i fråga om tvångsmedelsliknande lagstiftningsåtgärder så som den nya 
regleringen av brottsbekämpande myndigheters tillgång till elektroniska 
uppgifter,1674 och i samband med att Fra gavs möjlighet att bedriva signal-
spaning i tråd.1675

Lagstiftningen har också i övrigt utvecklats mot att bli mer teknikneutral 
och det är huvudsakligen resultatet av en medveten och uttryckt strävan från 
lagstiftarens sida. Ett exempel på denna utveckling går att finna i regelverket 
rörande hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation.

En lagfäst möjlighet för polisen att avlyssna telefonsamtal har som berörts 
i kapitel 6 funnits sedan rättegångsbalken infördes 1948 men förändrades 
1989 med hänvisning till den tekniska utvecklingen till att avse innehållet i 
telekommunikation, ”oavsett om den skedde via röst, datakommunikation, 
telex eller telefax”.1676 innebörden av hemlig teleavlyssning blev genom 1989 
års lagändring att telemeddelanden som befordras via ett allmänt tillgängligt 

1672 Se exempelvis Prop 2009/10:85, s. 251 där man uttryckligen går från att beskriva meto-
den med vilken en behandling av personuppgifter sker till att beskriva ändamålen för den.
1673 Se exempelvis SOU 1992:110 s. 153, där Datastraffrättsutredningen uttalade att

”Lagen bör vara teknikneutral också i den meningen att den inte knyter an till en viss 
teknik, en ståndpunkt som ter sig motiverad redan av de skälen att databehandling är 
tekniskt komplicerade förlopp och att en detaljerad teknisk beskrivning med hänsyn till 
utvecklingstakten inom it kan väntas bli snabbt föråldrad.”

Se även propositionen till personuppgiftslagen, prop. 1997/98:44, s. 38–39.
1674 Se Dir. 2007:185, där regeringen ger kommittén i uppdrag att i fråga om författnings-
reglering av tekniska metoder ”så långt möjligt välja en teknikneutral reglering”
1675 Prop. 2006/07:63, s. 60, Ds 2005:30, s. 113, se även Datainspektionens uttalande i pro-
tokollet från Hearing angående delar av förslagen i betänkandet Signalspaning för polisiära behov 
(SOU 2009:66), (justitiedepartementet 2009), där Datainspektionen konstaterar att det finns 
en allmän strävan mot teknikneutralitet i denna typ av sammanhang.
1676 Se prop. 1988/89:124 s. 38.
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telenät till eller från viss teleanläggning, i hemlighet avlyssnas eller tas upp 
genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet.1677 
Denna lagändring innebar inte bara en utvidgning av möjligheterna till hemlig 
avlyssning utan även ett steg mot ökad teknikneutralitet, där kommunikatio-
nens tekniska form i stor utsträckning, om än inte fullständigt, kom att tappa 
sin betydelse. Nästa steg mot teknikneutralitet kom i och med reformen som 
ledde fram till 2012 års inhämtningslag. Genom reformen ändrades begreppet 
telemeddelande till ”meddelande som överförs eller har överförts i ett elektro-
niskt kommunikationsnät”. Betydelsen ska i stor utsträckning vara densamma, 
men lagstiftaren har särskilt pekat på att förändringen är ett steg mot ökad tek-
nikneutralitet.1678 innebörden av förändringen var att mer specifika tekniska 
begrepp så som ”allmänt tillgängligt telenät” och ”teleanläggning” ersattes av 
det mer generella begreppet ”elektroniskt kommunikationsnät”. För att under-
stryka den förändring som begreppet genomgått föreslogs även en språklig 
förändring av begreppet ”hemlig teleavlyssning” till ”hemlig avlyssning av 
elektronisk kommunikation”.1679 Som nämnts ovan går en liknande utveckling 
även att spåra i fråga om behandling av personuppgifter där lagstiftningen 
innan personuppgiftslagens ikraftträdande främst var inriktad på olika former 
av personregister – ett begrepp som utgick ifrån en specifik teknisk verklighet 
– medan personuppgiftslagen omfattar i princip all behandling av information 
som kan kopplas till levande människor oavsett i vilken form den finns.1680

9.2 teknikneutralitet som internationell princip
teknikneutralitet har inte varit aktuellt endast i svensk lagstiftning, utan har 
också i andra länder och på internationell nivå lyfts upp som både ett mål för 
teknikrelaterad lagstiftning att sträva efter, och som en generellt vägledande 

1677 Prop. 1994/95:227, s. 10.
1678 Prop. 2011/12:55, s. 61–62.
1679 Ibid. s. 66.
1680 jämför Datalagen (1973:289) vars tillämpningsområde var tillstånd att föra personregis-
ter, vilka definierades som ”register, förteckning eller andra anteckningar som föres med hjälp av 
automatisk databehandling och som innehåller personuppgift som kan hänföras till den som avses 
med uppgiften”, med Personuppgiftslagen (1998:204) vars tillämpningsområde är behand-
ling av personuppgifter vilket definieras som ”Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas 
i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, regist-
rering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, 
utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, samman-
ställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.” och där personuppgifter helt 
enkelt är alla uppgifter som kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
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princip.1681 FN:s generalförsamling anslöt sig år 2004 till till Genevedekla-
rationen med principer som antagits av The World Summit of the Information 
Society.1682 av dessa principer framgår bland annat att:

”the rule of law, accompanied by a supportive, transparent, pro competi-
tive, technologically neutral and predictable policy and regulatory framework 
reflecting national realities, is essential for building a people-centred informa-
tion Society.”1683

Begreppet teknikneutralitet användes för första gången av EU i förslag till ny 
lagstiftning år 1998, men har sedan dess använts i så gott som all efterföljande 
lagstiftning rörande teknikområdet.1684 Det går också att konstatera att tek-
nikneutralitet har vuxit fram som en policy för teknikrelaterad lagstiftning i 
ett mycket stort antal länder inom och utanför EU, med USa som ett exem-
pel på ett land som tidigt förespråkat teknikneutralitet i lagstiftningen.1685

teknikneutralitet som begrepp kan förvisso ses som någonting relativt nytt, 
som vuxit fram i förhållande till den tekniska utvecklingen. Detta illustreras 
om inte annat av att begreppet först började dyka upp i lagstiftningssamman-
hang på 90-talet. Samtidigt går det också att se teknikneutralitet som uttryck 
för historiskt tämligen väletablerade rättsliga ideal kring vad som utgör en 
god lagstiftning. Exempelvis kan man inte säga att strävan efter långsiktigt 
hållbar och stabil lagstiftning skulle vara unik för teknikområdet, utan något 
som ofta lyfts fram som ett ideal för rättslig reglering i allmänhet.1686 att 
lagstiftning i möjligaste mån ska vara generell och inte specifik kan också 
det ses som ett allmänt rättsligt ideal.1687 även sättet som detta ska uppnås 
genom, dvs. att fokusera på effekter, syften och allmänna skrivningar, snarare 
än specifika detaljer i metoder, är inte särskilt nytt. Detta kan istället ses som 
ett uttryck för att allt för kasuistisk lagstiftning är något som lagstiftaren länge 
försökt undvika. i fråga om brottet mord tas exempelvis inte (längre) hänsyn 
till med vilket vapen någon bragts om livet, det är effekten och uppsåtet som 

1681 användandet av ordet princip i detta sammanhang får ses som främst symboliskt, någon 
direkt rättslig verkan eller innebörd av den typ som går att tillskriva exempelvis proportiona-
litetsprincipen avses inte.
1682 United Nations General assembly, resolution 59/220, §4.
1683 Geneva Declaration of Principles, WSiS, § 49, min kursivering.
1684 För en genomgång se reed, 2007, s. 264–265 med där gjorda hänvisningar.
1685 Ohm, 2010, s. 1685.
1686 Fuller, 1969, s. 79–81, Peczenik i SOU 1999:58, s. 48–49.
1687 Fuller, 1969, s. 46–49, Fuller använder som exempel på misslyckad lagstiftning i detta 
hänseende sådana regler som skapats av förhållandevis tekniskt fokuserade myndigheter i 
USa så som Civil Aeronautics Board och Federal Communications Commission.
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har betydelse nästan oberoende av den tekniska lösning som använts för att 
uppnå resultatet.1688 teknikneutralitet kan därmed, åtminstone i dessa av -
seenden, ses som ett samlingsnamn för att applicera dessa rättsliga ideal på 
det tekniska området.

9.3 Lagstiftarens motiv till teknikneutral lagstiftning
även om det alltså går att konstatera att teknikneutralitet varit önskvärt från 
lagstiftarens sida så är anledningen till denna strävan efter teknikneutralitet 
inte alltid särskilt utförligt motiverad av den svenska lagstiftaren. Exempelvis 
konstaterades redan år 2000 i propositionen ”Ett informationssamhälle för 
alla” att teknikneutralitet var en viktig del i att skapa tillit för regler och system 
på it-området. Någon närmare motivering av detta gavs dock inte, medan 
andra utpekade faktorer för att skapa tillit så som att reglerna skulle vara säkra, 
förutsebara, och internationella, var sådana som lagstiftaren kände behov av att 
motivera.1689 ibland tycks teknikneutralitet betraktas som en generell princip 
baserad på sunt förnuft.1690

Där teknikneutraliteten inte enbart nämnts som ett ideal utan även moti-
verats av lagstiftaren kan man se uttryck för tre huvudsakliga argument. Dessa 
argument går inte alltid helt att separera från varandra och förekommer ofta 
tillsammans i olika kombinationer, men för att närmare analysera dem är det 
fördelaktigt att så långt som möjligt försöka hålla dem åtskilda.

9.3.1 Långsiktigt hållbar och anpassningsbar lagstiftning
Ett av de främsta argumenten för teknikneutralitet är att lagstiftning som inte 
i första hand är inriktad på en viss teknisk plattform, ett visst tekniskt begrepp 
eller procedur innebär att lagstiftningen inte i samma utsträckning behöver 
justeras för att möta nya behov eller problem som uppkommer genom teknisk 
utveckling. Förhoppningen är således att lagstiftningen ska vara relevant och 
fungerande under en längre tid genom att den till sin natur kan anpassa sig 
till nya situationer och behov när sådana uppkommer.1691 i integritetsskydds-

1688 reed kategoriserar sådan lagstiftning ”tekniklikgiltig” (min översättning), reed, 2007, 
s. 269.
1689 Prop 1999/2000:86, s. 35.
1690 jmf. reed, 2007, 264–265, som menar att teknikneutralitet ofta tycks framställas som 
något av naturen gott, som moderskap och äppelpaj.
1691 Se SOU 2008:87, s. 14, där teknikneutralitet kopplas samman med effektivitet och 
flexibilitet. teknikneutralitet kan även användas i förhållande till förbudsregler, i exempelvis 
prop. 1999/2000:49, om skydd för kodade tjänster (dekoderlagen) lyftes fram att en teknik-
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kommitténs betänkande om grundlagsskyddet för den personliga integriteten 
framhölls särskilt den långsiktighet som teknikneutralitet innebar:

”Enligt kommitténs bedömning finns det flera fördelar med att utforma ett 
utvidgat grundlagsskydd så teknikneutralt som möjligt. Därigenom riske-
rar inte tillämpligheten av en sådan bestämmelse att förlora i betydelse på 
grund av den tekniska utvecklingen. Eftersom det är frågan om en grundlags-
bestämmelse är det av särskilt vikt att bestämmelsen bör kunna gälla och ha 
aktualitet under en längre tid. En bestämmelse som inte pekar ut vissa speci-
fika typer av intrång utan på ett teknikneutralt sätt tar sikte på från integri-
tetsskyddssynpunkt särskilt känsliga moment, innebär vidare att lagstiftaren 
tvingas att beakta och analysera både omfattningen och konsekvensen av den 
inskränkning i den enskildes integritet som man avser att tillåta.”1692

Ett liknande exempel är Datastraffrättskommittén som i sitt betänkande om 
straff- och processrättsliga frågor på it-området konstaterade att teknikneu-
tralitet bidrog till en mindre komplicerad och långsiktigt hållbar lagstift-
ning.1693

Det är naturligt att såväl livslängden och generaliteten hos en grund-
lagsbestämmelse blir av större vikt. Generella skyddsregler har också i den 
vetenskapliga litteraturen pekats ut som ett område som lämpar sig väl för 
teknikneutral lagstiftning.1694 Den långsiktiga hållbarhet som en flexibel och 
anpassningsbar lagstiftning medför har dock även framförts gällande lagar 
av normal dignitet, särskilt inom områden där den tekniska utvecklingen är 
påtaglig. i samband med genomförandet av det s.k. trafikdatalagringsdirek-
tivet (2006/24/EG) konstaterade regeringen att direktivets skrivning inte i 
tillräcklig utsträckning var teknikneutral och föreslog (i likhet med remissin-
stanser som representerade upphovsrättsorganisationer) en mer teknikneutral 
implementeringsmetod:

”inledningsvis kan konstateras att det redan nu kan förutses att vissa av de 
uttryck som används i direktivet, t.ex. imSi och imEi, kan komma att vara 
föråldrade ganska snart. Direktivets uttryck om att det specifikt ska vara de 
uppgifter som anges i direktivet som ska omfattas av lagringsskyldighet (se 
artikel 3.1 i direktivet) bör enligt utredningen förstås så att lagringsskyl-
digheten ska omfatta de olika typer av uppgifter som framgår av artikel 5. 

oberoende lagstiftning gör det svårare att kringå regelverket genom att anpassa den tekniska 
metoden genom att exempelvis modifiera mjukvaran.
1692 SOU 2008:3, s. 266.
1693 Se SOU 1992:110, s. 153.
1694 Koops, 2006, s. 77–108.
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rege ringen delar denna bedömning. iFPi Svenska Gruppen och Svenska 
antipirat byrån har understrukit vikten av en teknikneutral reglering som tar 
höjd för den tekniska utvecklingen. regeringen instämmer i att en så teknik-
neutral lösning som möjligt bör väljas. Utgångspunkten är att de föreslagna 
bestämmelserna så långt det är möjligt, och med hänsyn tagen till direktivets 
krav, ska vara oberoende av den tekniska utvecklingen, samtidigt som behovet 
av tydliga och väl avgränsade regler ska beaktas.”1695

Som redan nämnts kom i samband med förändringarna av brottsbekämpande 
myndigheters tillgång till elektronisk kommunikation 2012 vissa begrepp 
att byta namn och få förändrade tillämpningsområden. i propositionen som 
föregick denna lagändring, liksom i utredningen av BrU, betonades behovet 
av långsiktigt hållbara regler.

”Den tekniska utvecklingen för elektronisk överföring och elektronisk kom-
munikation är oerhört snabb. Som BrU har framhållit är det därför angelä-
get att en reglering om tillgång till elektronisk kommunikation utformas så 
att den kan stå sig över tid (SOU 2005:38). Det finns enligt regeringen därför 
anledning att ge de aktuella bestämmelserna en utformning som är mer gene-
rell än den nuvarande. Samtidigt bör bestämmelserna ges en så tydlig utform-
ning att det inte råder någon oklarhet om deras tillämpningsområde.”1696

Önskan om långsiktigt hållbara regler som anpassar sig till teknisk utveckling 
är således tydlig i såväl skyddsregler för den enskilde som i sådana regler som 
har mer operativa grundhänsyn och som påverkar den personliga integriteten.

9.3.2  Frihet för myndigheter att själv välja tekniska lösningar och 
metoder

Ett annat skäl som framhållits i förarbeten är att teknikneutralitet skapar 
en större frihet för myndigheter som ska tillämpa lagstiftning att utforma 
sin verksamhet på det sätt som de finner effektivast, utan att lagstiftaren på 
förhand binder myndigheten vid en viss teknisk lösning. i samband med nya 
polisdatalagen lyftes det fram att den nya lagen inte skulle reglera hur upp-
gifterna tekniskt organiserades, utan att lagen endast ska utgöra en rättslig 
ram för vilka uppgifter som får behandlas och på vilket sätt de får användas. 
Detta innebar en ökad frihet för myndigheten att själv välja teknisk lösning 
för behandlingen. Exempelvis kunde polismyndigheten med den nya lagen 
välja mellan att skapa ”ett stort centralt datasystem eller flera mindre system 

1695 Se exempelvis prop. 2010/11:46, s. 26–27.
1696 Prop. 2011/12:55, s. 57.
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eller en blandning av båda alternativen”.1697 Detta kan ses som ett utslag av att 
ge myndigheter större institutionell kompetens genom att lagstiftaren tar ett 
steg tillbaka i fråga om detaljregleringen av myndigheternas tekniska organisa-
tion. Samma handlingsfrihet i förhållande till den närmare utformningen av 
databaser och register har lagstiftaren genom nya polisdatalagen gett Säker-
hetspolisen, i kontrast mot tidigare lagstiftning som tvingade myndigheten 
att ha ett centralt SäPO-register som i princip saknade praktisk funktion i 
verksamheten annat än att hänvisa till de register som faktiskt användes av 
myndigheten.1698

Detta argument kan delvis placeras in under samma övergripande syfte 
som det föregående; nämligen att framtidssäkra lagstiftningen. Om lagstift-
ning inte behöver ändras för att passa teknisk utveckling som antingen påver-
kar antingen lagens tänkta tillämpningsområde eller myndigheternas behov så 
kan lagstiftningen vara funktionell under en längre tid. i detta sammanhang 
innebär dock teknikneutralitet i förhållande till myndigheternas tekniska 
organisation en mer explicit kompetensförskjutning från lagstiftarplanet till 
myndighetsnivå.1699 Det finns dock andra, mer självständiga motiv till tek-
nikneutralitet.

9.3.3 Liknande situationer behandlas lika
Ett tredje argument för teknikneutral lagstiftning har varit att man undviker 
att liknande situationer behandlas olika beroende på vilken teknisk metod 
som råkar vara inblandad. Detta argument har framförts starkast i samband 
med att försvarsmaktens signalspaning skulle reformeras genom signalspa-
ningslagen.1700 Där framförde regeringen särskilt att det var problematiskt att 
trådbunden kommunikation behandlades på ett annat sätt än kommunika-
tion i etern.1701 Försvarets radioanstalt hade länge ägnat sig åt signalspaning i 
etern baserat på en uppfattning om att ”etern är fri”.1702 Den tekniska utveck-
lingen hade dock lett till att allt mindre kommunikation gick via satellit och 

1697 Prop. 2009/10:85, s. 126
1698 Se prop. 2009/10:85, s. 473, där det konstateras att SäPO-registret fördes enbart för att 
uppfylla kravet i 32 § polisdatalagen att Säkerhetspolisen skulle föra ett sådant register.
1699 En sådan maktförskjutning finns dock implicit även i andra argument för teknikneutra-
litet, se avsnitt 9.5.1 nedan.
1700 Se ovan avsnitt 7.3.
1701 Se Prop. 2006/07:63, s. 60, Ds 2005:30, s. 113
1702 Ds 2005:30, s. 113. Huruvida denna inställning i praktiken är förenlig med Europa-
konventionens skydd för privat- och familjeliv går dock att starkt ifrågasätta. Se exempelvis 
Cameron, i SOU 2010:103, s. 449.
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andra eterburna metoder och i stället skedde genom tråd och fiberoptik där 
Försvarets radioanstalt saknade lagstöd för att avlyssna kommunikationen. 
regeringen framhöll att många andra länder, bland annat tyskland, hade en 
teknikneutral lagstiftning rörande hemlig avlyssning av kommunikation,1703 
och att detta var önskvärt även i Sverige.

”[Det framstår] enligt regeringens mening som ett mycket angeläget allmänt 
intresse att signalspaningsmyndigheten även i framtiden skall kunna bedriva 
en ändamålsenlig verksamhet. En avgörande förutsättning för detta är dock 
att signalspaning kan genomföras oavsett med vilken teknik signalerna för-
medlas. att kommunikationen idag till stor del har förflyttats från etern till 
tråd bör inte begränsa möjligheten att signalspana, särskilt som det sätt på 
vilket signalerna överförs ofta styrs av slumpen. […] regeringen anser att en 
lagreglering av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamheten därför bör 
vara teknikneutral på så sätt att signalerna rättsligt sett bör behandlas lika 
oavsett hur och från vilket medium kommunikationen inhämtas.”1704

regeringens ställningstagande speglar i stor utsträckning en debatt som fördes 
i USa under samma tid i förhållande till deras signalspaningslag Foreign Intel-
ligence Surveillance Act (FiSa). Den amerikanska lagstiftningen var liksom 
den svenska avgränsad till kommunikationer i etern, men kom att reformeras 
till att innefatta kommunikation oavsett metod och medium där målet för 
övervakningen inte befann sig i USa. Den amerikanska regeringen tryckte vid 
reformen särskilt på vikten av att FiSa blev teknikneutral för att ge National 
Security agency samma (vidsträckta) möjligheter till avlyssning oavsett tek-
niskt medium.1705

Utöver dessa tre bakomliggande argument för teknikneutralitet kan ett 
antal andra aktualiseras i samband med lagstiftning rörande teknisk infra-
struktur, elektroniska tjänsteleverantörers rättsliga reglering etc.1706 i förhål-
lande till det regelverk som är föremål för förevarande studie är dock dessa tre 
av lagstiftaren uttryckta skäl ledande.1707

1703 Prop. 2006/07:63, s. 60.
1704 Prop. 2006/07:63, s. 69–70.
1705 Ohm, 2010, s. 1689–1690.
1706 Se Koops, 2006, s. 77–108.
1707 Dessa tre uttryckta skäl stämmer väl överrens med skäl för teknikneutralitet som Paul 
Ohm identifierat i amerikansk lagstiftningsdebatt. Se Ohm, 2010, s. 1689–1690.
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9.4 teknikneutralitetens metoder och uttryckssätt
De av lagstiftaren uttryckta målen för teknikneutralitet kan uppnås på olika 
sätt som alla har vissa gemensamma kännetecken. Uppdelningen som görs 
här ska således inte betraktas som strikt, utan syftar främst till att åskådliggöra 
olika sätt som teknikneutraliteten kan ta sig uttryck i lagstiftningen.

Ett sätt att uppnå teknikneutralitet utgår från att regleringen baseras på 
hur de tekniska systemen faktiskt fungerar. Ett exempel på detta går att finna 
i propositionen till genomförandet av datalagringsdirektivet, där regeringen 
frångick direktivets uppdelning i exempelvis mobil- och fast telefoni, och 
istället sökte en mer horisontell uppdelning av telefoni, meddelandehante-
ring, internet åtkomst och anslutningsmetod.1708 Ett annat exempel finns i 
nya polisdatalagen där tekniska begrepp så som databas och register som fanns 
i den tidigare lagen ersattes med ”gemensamt tillgängliga uppgifter”, vilket 
syftade till att ge större flexibilitet i vilka tekniska lösningar som används, 
samtidigt som det visar på funktionen i det tekniska systemet. Lagstiftaren 
pekade vid införandet särskilt på vikten av att begreppet ”gemensamt till-
gängliga” dels beskrev det faktiska förhållandet att uppgifterna gjorts gemen-
samt tillgängliga, och dels att begreppet endast har en rättslig innebörd, vilket 
betonade teknikneutraliteten i lösningen.1709 i polisdatalagen blev därmed 
utgångspunkten att den nya lagen inte skulle reglera hur uppgifterna tekniskt 
organiserades, utan att lagen endast skulle utgöra en rättslig ram för vilka upp-
gifter som får behandlas och på vilket sätt de får användas. Detta innebar en 
ökad frihet för myndigheten att själv välja teknisk lösning för behandlingen, 
exempelvis kunde polismyndigheten med den nya lagen välja mellan att skapa 
”ett stort centralt datasystem eller flera mindre system eller en blandning av 
båda alternativen”.1710

Ett annat sätt att uppnå teknikneutralitet är att låta lagstiftningen utfor-
mas utifrån ändamålet med en viss teknisk åtgärd. Exempel på detta finns i 
genomförandet av datalagringsdirektivet där man även utgick från ändamålet 
bakom att en viss uppgift lagras, exempelvis att spåra och identifiera kommu-
nikationskällan, slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt och var-
aktighet för kommunikationen, typen av kommunikation, kommunikations-
utrustningen, samt lokaliseringen av mobil kommunikationsutrustning.1711 

1708 Prop. 2010/11:46, s. 26.
1709 Prop. 2009/10:85, s. 126.
1710 Ibid.
1711 Prop. 2010/11:46, s. 27.
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även i utredningen om åklagarväsendets brottsbekämpning finns uttryck för 
vad som får ses som en ändamålsbaserad metod:

”För att främja en nödvändig utveckling av befintliga och nya tekniska sys-
tem i åklagarväsendets brottsbekämpande verksamhet föreslår vi en teknik-
neutral lagstiftning som tar sikte på principiellt viktiga frågor, men som så 
långt som möjligt undviker detaljreglering. våra författningsförslag omfat-
tar hela den brottsbekämpande verksamheten. Genom angivandet av tyd-
liga ändamål klargörs för vilka syften uppgifter får behandlas. vår avsikt 
med detta är att underlätta för tillämpare att avgöra vilka behandlingar av 
uppgifter som är tillåtna och vilka förutsättningar som i övrigt gäller för 
informationshanteringen.”1712

Såväl funktions- som ändamålsinriktad metod i lagstiftningen används således 
i stor utsträckning i process- och behandlingsbestämmelser som reglerar hur 
myndigheter ska utföra sina uppgifter.

Utöver att påverka hur lagstiftningen ska fungera så kan teknikneutralitet 
också få uttryck i fråga om lagstiftningens tillämpningsområde. Exempel på 
detta har redan nämnts; det kan tydligast ses i fråga om lagstiftningen rörande 
avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation. Lagstiftningen 
som idag reglerar detta förfarande var vid sin uppkomst påfallande teknik-
specifik. vid rättegångsbalkens införande gavs polisen möjlighet att avlyssna 
ett samtal till och från telefonapparat som innehades av den misstänkte eller 
annars kunde antas komma att begagnas av honom.1713 Brev och telegram 
behandlades på likartade sätt genom förfarandet med så kallad postkontroll, 
där försändelser (brev och telegram) som fanns i post- eller televerkets vård 
kunde tas i beslag och läsas.

telefonavlyssningen blev med andra ord föremål för specifika regler som 
skilde sig från de som gällde för annan form av kommunikation. tillämp-
ningsområdet tog först 1989 ett stort kliv mot teknikneutralitet när regler-
na om telefonavlyssning blev teleavlyssning och kom att omfatta innehållet i 
telekommunikation, oavsett om den skedde via röst, datakommunikation, 
telex eller telefax.1714 innebörden av hemlig teleavlyssning blev 1989 att tele-
meddelanden som befordras via ett allmänt tillgängligt telenät till eller från 
viss teleanläggning, i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt 
hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet.1715 Sedermera kom 

1712 SOU 2008:87, s. 165.
1713 SOU 1938:44, s. 327.
1714 Prop. 1988/89:124, SFS 1989:650.
1715 Prop. 1994/95:227, s. 10.
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teknikneutraliteten i tillämpningsområdet att bli ytterligare tydliggjort i och 
med ändringen av begreppet telemeddelande till ”meddelande som överförs 
eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät” och ändringen av 
begreppet ”hemlig teleavlyssning” till ”hemlig avlyssning av elektronisk kom-
munikation”.

Lagstiftningen inom denna nisch av tvångsmedelsområdet har således 
genomgått en tydlig utveckling i riktning mot teknikneutralitet i tillämp-
ningsområdet. Den ursprungliga tillämpningen på telefonsamtal mellan två 
telefonapparater utgjorde en klar avgränsning dels i tekniskt format (röstsam-
tal), och teknisk apparatur (telefonapparat). Den nuvarande utgör å sin sida 
en mycket långtgående teknikneutralitet där alla former av elektronisk kom-
munikation i elektroniska kommunikationsnät omfattas oavsett form (röst, 
video, text etc.), teknisk apparatur (dator, telefon, etc.) eller andra tekniska 
aspekter (protokoll, luftburet/trådbundet etc.). Konsekvenserna av denna för-
ändring tål att analyseras vidare.

9.5 Konsekvenser av teknikneutralitet
i det följande studeras två olika tillämpningar av teknikneutralitet; teknik-
neutralitet i process- eller behandlingsbestämmelser, och teknikneutralitet i 
tillämpningsområdet av statliga maktbefogenheter.1716 Det finns goda anled-
ningar att separera på dessa två applikationer av teknikneutralitet. De repre-
senterar dels kategorier av regelverk med olika syfte, olika tidshorisonter och 
där teknikneutraliteten får skilda effekter.

Exempel på teknikneutralitet i förhållande till process- eller behandlingsbe-
stämmelser är de redan nämnda regelverken rörande polisens- och åklagarnas 
personuppgiftsbehandling, samt det övergripande regelverket som dessa lagar 
utgör undantag från, dvs. personuppgiftslagen. Dessa regelverk kännetecknas 
av att de är tänkta att vara generella på så vis att alla personuppgifter ska 
täckas upp av regelverket, liksom (i princip) all behandling av sådana per-
sonupgifter. De är också till sin natur långsiktiga, då behandlingsreglerna, 
om än de inte direkt talar om för myndigheterna vilken teknisk lösning som 
ska väljas för att följa regelverket, indirekt styr den interna infrastruktur för 
personuppgiftsbehandling som myndigheterna kommer att bygga upp. Dessa 
regler kännetecknas också av att deras syfte är att reglera myndigheternas (och 

1716 Det finns andra uttryckssätt som inte berörs här, exempelvis teknikneutralitet i förhål-
lande till tillämpningsområdet för förbuds- eller straffbestämmelser, och teknikneutralitet i 
lagstiftning rörande (horisontell reglering) av teknisk infrastruktur.
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i fråga om PuL, även andra organisationers) interna processer och tillförsäkra 
tillräckliga kontrollmekanismer och andra processuella garantier i systemet. 
Ett av reglernas syfte är således att tillförsäkra transparens och rättsstatliga 
principer i förhållande till personuppgiftsbehandling, därmed får reglerna 
i stor utsträckning karaktär av skyddsregler för den enskilde.1717 Ett teknik-
neutralt angreppssätt i tillämpningsområdet för sådana skyddsregler innebär 
att fler personuppgifter faller in under detta skyddsområde vilket är till för-
mån för individen. Förutsatt att tillräcklig hänsyn tas till olika kategorier av 
känslighet i personuppgifterna kan således teknikneutralitet vara lämpligt i 
förhållande till regelverkets syfte. Här bör dock nämnas att teknikneutralitet 
även appliceras i förhållande till de bestämmelser som reglerar under vilka för-
utsättningar och för vilka ändamål en myndighet får behandla personuppgif-
ter, vilket får ses som en form av delegerad maktbefogenhet. i detta avseende 
har dock teknikneutraliteten en begränsad betydelse, då sådana befogenheter 
inte till sin natur skulle bli snävare av att beskrivas i närmare tekniska termer. 
Det bör också påpekas att särskilda regler för vad som anses som känsliga 
personuppgifter innebär att teknikneutraliteten ger vika för teknikspecifika 
regler rörande exempelvis genetiskt material. även om teknikneutraliteten i 
denna typ av regelverk kan vara en lämplig lagstiftningsmetod så bör vissa 
konsekvenser uppmärksammas.

9.5.1 Maktförskjutning
En konsekvens av ökad teknikneutralitet i lagstiftningen är en maktförskjut-
ning från lagstiftarplanet till tillämparplanet. Från riksdagen till regeringen 
och dess myndigheter. Detta har också uttryckts i bland annat propositionen 
till nya polisdatalagen.

”med en mera teknikneutral lagstiftning överlåts i större utsträckning till 
polisen att avgöra hur insamlade uppgifter ska struktureras och göras åtkom-
liga i verksamheten.”1718

även om regeringen observerade denna maktförskjutning så framhölls att det 
inte fick innebära en helt fri bestämmandemakt rörande personuppgiftsbe-
handlingen, därför lyftes behovet av kontrollmekanismer fram.

1717 motivet för regelverket kan dock anses vara ett annat, exempelvis att underlätta ett fritt 
flöde av personuppgifter, detta görs dock genom att tillförsäkra att samma skyddsnivå för per-
sonuppgifterna ska gälla inom/mellan olika verksamheter (polisdatalagen) eller olika länder 
(EU:s dataskyddsdirektiv). jfr Gutwirth, 2002, s. 88.
1718 Prop. 2009/10:85, s. 61.
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”Den nya lagen bör således ge ramarna för polisens personuppgiftsbehand-
ling utan att närmare reglera formerna för behandlingen. Detta innebär dock 
inte att polisen själv ska få avgöra vilken personuppgiftsbehandling som ska 
vara tillåten. En mer teknikneutral lagstiftning förutsätter att det i syfte att 
värna den personliga integriteten – införs bestämmelser som reglerar polisens 
möjlighet att behandla personuppgifter. vidare måste det ställas höga krav på 
kontroll och tillsyn av verksamheten, både internt och externt.”1719

maktförskjutningen sker dock inte endast till myndighetsnivå. En lösning som 
också använts är att lagstiftningen är teknikneutral och generell samtidigt som 
den överlåter till regeringen att i förordningar vara mer specifik. En sådan lös-
ning förordades av utredningen i genomförandet av EU:s datalagringsdirektiv. 
Detta fick kritik från flera remissinstanser som ansåg att integritetsintrångets 
omfattning borde regleras i lag för att inte kunna utvidgas utan riksdagens 
medverkan. regeringen beslöt sig för något som kan liknas vid en medelväg 
med förhållandevis teknikneutrala definitioner av de teknikområden lagen 
omfattar samt syftet med lagringen definierat i lag, och mer teknikspecifika 
delar av regleringen – så som den tekniska beskrivningen av vad operatörerna 
ska lagra – definierade i förordningsform.1720 Den faktiska effekten av lagstift-
ningen kan därigenom i stor utsträckning utifrån fortsatt teknisk utveckling 
styras av regeringen utan närmare inblandning av riksdagen. 1721

Den maktförskjutning som teknikneutral lagstiftning innebär får ses som 
förhållandevis explicit i avsikten att ge myndigheter mer frihet att bestämma 
över tekniska aspekter av sin verksamhet. riksdagen ska utifrån detta per-
spektiv inte direkt genom lagstiftning styra myndigheterna i utnyttjandet 
och införandet av ny teknik. Delvis torde detta argument höra samman med 
önskan om att lagstiftningen ska vara hållbar på längre sikt, genom att riks-
dagen inte nödgas ändra lagstiftning när myndighetens behov ändras, även 
om regeringen och dess myndigheter kan anpassa den närmare tillämpningen 
av lagarna genom förordningar och interna föreskrifter. Det kan dock också 
vara uttryck för åsikten att lagstiftaren – i betydelsen riksdagen – inte är utrus-
tad för att förstå och besluta om komplicerad ny teknik. Sådana argument 
har inte framförts främst i samband med reglering av myndigheter, men väl 
i andra lagstiftningssammanhang.1722 Det får ses som uttryck för en tekno-

1719 Prop. 2009/10:85, s. 61
1720 Prop. 2010/11:46, s. 28
1721 Notera dock att riksdagen ursprungligen ville behålla förordningsmakten för datalag-
ringen men sedemera övergav denna, se avsnitt 5.2.2.3 ovan.
1722 Här kan särskilt nämnas debatten om fildelning och signalspaningslagen. Företrädare 
för statsmakterna har inte alltid haft det så lätt i att se potentialen i ny teknik, även om vissa 
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kratisk syn på just teknikrelaterad lagstiftning där lagstiftaren inte ska ställa 
sig i vägen för de som är mer lämpade att förstå tekniken och dess använd-
ning i myndigheternas operativa verksamhet.1723 riksdagen bör enligt denna 
grundsyn idealiskt sett endast agera för att ge myndigheterna det lagstöd som 
behövs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. riksdagens roll som uttryck 
för folkviljan eller kontrollmekanism över regeringens myndigheter minskar 
därmed.

En maktförskjutning finns dock också implicit i de regler som rör tvångs-
medelsliknande situationer, där lagstiftaren överlåter till tillämparen, de 
brottsbekämpande myndigheterna, att bestämma vilka uppgifter som kan 
tänkas gå att passa in under teknikneutralt uttryckta tillämpningsregler.

i fråga om teknikneutralitet i tillämpningsområdet av statliga maktbefo-
genheter gentemot medborgare bör dock vissa andra konsekvenser belysas.

9.5.2 Proportionalitet
När det gäller lagstiftning som innebär, eller kan innebära, ett intrång i en 
enskilds personliga integritet väcker teknikneutral lagstiftning vissa särskilda 
frågor. Som nämnts i kapitel 2 så krävs såväl utifrån regeringsformen som 
europakonventionen en proportionalitetsbedömning av lagstiftaren vid sådan 
lagstiftning.1724 vid denna proportionalitetsbedömning ska det specifika inte-
gritetsintrånget vägas mot de ändamål som lagstiftningen är tänkt att upp-
fylla. i rF 2 kap. 21 § fastslås att en begränsning av en grundlagsskyddad 
rättighet aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det 
ändamål som har föranlett den.

En förändring i vidden av en rättighetsbegränsning (exempelvis ett integri-
tetsintrång) som inte blivit föremål för en ny avvägning av lagstiftaren utifrån 
förändringar i det ändamål som föranledde den kan troligtvis inte anses för-
enligt med stadgandet i rF 2 kap. 21 §. Ett lagrum som på grund av teknisk 
utveckling får en förändrad (fördjupad) faktisk inverkan på den personliga 
integriteten torde alltså inte kunna luta sig på tidigare avvägningar, då lagstift-
ningens ändamål inte blivit föremål för samma förändring.1725

av deras uttalanden inte alltid är lika olyckliga när de sätts i deras sammanhang och utan 
skarpa vinklingar från rubriksättare, ett tydligt exempel får vara ines Uusmans uttalande om 
att ”internet är en fluga”, som dock får tillskrivas en rubriksättare på Svenska Dagbladet; Se 
Carp, 2009.
1723 Ohm, 2010, s. 1694.
1724 Se rF 2 kap. 21 §, art 8(2), EKmr
1725 Se avsnitt 2.4.5 ovan.
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teknikneutral lagstiftning har dock som visats ovan ofta som uttryckligt 
syfte att anpassa sig till teknisk utveckling. Detta innebär också konkret att 
förändringar i de tekniska möjligheter som omfattas av lagen leder till att 
vidden av integritetsintrånget kan förändras utan att lagstiftningen förändras 
eller blir föremål för nya proportionalitetsbedömningar. i samband med lag-
stiftning som inkräktar på individens rättigheter talas ibland om en så kallad 
ändamålsglidning, dvs. att en metod eller teknisk lösning som var ämnad för 
ett visst avgränsat ändamål med tiden kommer att appliceras även för att 
uppnå andra ändamål.1726 i fråga om teknikneutral lagstiftning är dock risken 
en annan, nämligen att ändamålet förblir detsamma men att det öppnas för 
vad som kan benämnas en tillämpningsglidning. Detta kan illustreras genom 
ett antal exempel.

Lagen om elektronisk kommunikation gav under många år polisen tillgång 
till ”annan uppgift om telemeddelande”. Ursprungligen innebar detta i prin-
cip endast från vilken telefon ett samtal ringts och till vem, samt hur länge 
samtalet varade. Det var i vart fall de uppgifter som diskuterades i förarbetena 
när lagstiftningen infördes. Utan att någon ny proportionalitetsbedömning 
ägt rum kom samma lagrum att innebära att även uppgifter om var en per-
son befunnit sig vid ett antal olika kommunikationstillfällen omfattades.1727 
Så kallad basstationstömning som polisen använde sig av genom LEK är en 
annan form av uppgifter som inte berörts i lagstiftarens avvägningar, vilket 
får anses naturligt då det är en form av inhämtning som inte var påtänkt när 
regelverket växte fram. Genom att regelverket är förhållandevis teknikneutralt 
har information som lagrats i basstationer för mobiltelefoni om de mobila 
enheter som anslutit till basstationen under en given tidsperiod begärts ut från 
operatören för brottsbekämpande ändamål. En metod som innebär att ett 
stort antal individer, det övervägande flertalet utan någon som helst koppling 
till det brott som är under utredning, kunnat bli föremål för frågor om varför 
de befunnit sig på en plats vid en given tidpunkt.1728

Hemlig teleavlyssning i rättegångsbalken infördes med innehållet i röst-
samtal i fokus. vid övergången till att gälla även annan kommunikation i 
telenätet var främst frågan om textbaserad internettrafik aktuell. Utan att 

1726 Exempel på sådana ändamålsglidningar kan exempelvis vara trängselskattskameror som 
nyttjas för brottsbekämpning, eller användning av PKU-registret i brottsutredningar.
1727 Lindberg, Svjt 2007, s. 56.
1728 Se vidare avsnitt 5.2.3.1, det faktiska antalet berörda individer varierar beroende på var 
basstationen är placerad (tätort/landsbygd), samt hur väl polisen kan avgränsa tidsperioden 
de är intresserad av. Basstationstömningar kom genom lagändringen 2012 få en uttrycklig 
reglering i 2012 års inhämtningslag.
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närmare proportionalitetsbedömningar gjorts innefattar lagrummet nu exem-
pelvis även videosamtal som görs över internet. integritetsintrånget vid avlyss-
ning av videosamtal torde rimligen vara större än vid avlyssning av röstsamtal, 
om än inte riktigt lika djupgående som vid hemlig videoövervakning eftersom 
den avlyssnade personen är medveten om att någon (om än inte den avlyss-
nande myndigheten) kan se henne. att genom avlyssning ta del av videosam-
tal ger ändå myndigheten en visuell inblick i individens hem på ett sätt som 
röstsamtal inte medger.

Nya integritetsfrågor väcks också genom den ökade användningen av s.k. 
molntjänster, där individen får tillgång till lagringsutrymme på servrar, ofta 
stationerade utomlands, där data lagras som sedan exempelvis kan synkronise-
ras mellan individens olika enheter via internet. Genom tjänster som Dropbox 
lagrar många nu delar av sitt filsystem även på internet.1729 Den kommuni-
kation mellan individens dator och dessa molntjänster som myndigheterna 
genom hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation kan tillgodogöra 
sig innebär att information som den avlyssnade inte överhuvudtaget haft för 
avsikt att kommunicera med någon utomstående blir föremål för inhämt-
ning.1730 i denna situation blir hemlig teleavlyssning närmast att jämställa 
med det inte genomförda förlaget om hemlig teleavläsning1731 i den mening 
att filer och annan information i individens dator som kan vara av mycket 
privat karaktär blir föremål för avlyssning, inte endast det som individen med-
vetet delat med sig av till utomstående.1732 integritetsaspekterna i en sådan 
avläsning/avlyssning blir påtagliga, och skiljer sig från de som aktualiseras vid 
avlyssning av e-post eller röstsamtal genom den stora mängd data som blir 

1729 tjänsten finns på <www.dropbox.com> och hade i april 2011 ca 25 miljoner användare 
som sparade ca 200 miljoner filer om dagen på företagets servrar. i oktober 2011 hade antalet 
användare vuxit till 45 miljoner, som sparade en miljard filer var tredje dag. Se Dropbox, 
2013.
1730 Så gott som all data som skickas mellan den enskilde och dessa molntjänster går att 
kategorisera som elektronisk kommunikation och kan därmed bli föremål för inhämtning 
om beslutet om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation är kopplat till den enskildes 
iP-adress, liksom genom signalspaning om kommunikationen träffas av aktuella sökbegrepp.
1731 Ett förslag om hemlig teleavläsning lades av BrU, se SOU 2005:38, s. 345, men har inte 
lett till lagstiftning. metoden gick ut på att brottsbekämpande myndigheter skulle få rätt att 
genom tekniska metoder i hemlighet bereda sig tillgång till misstänktas datorer, exempelvis 
genom användande av s.k. trojaner. En metod som idag kommit att få förnyad uppmärksam-
het genom att flera länder börjat använda mjukvaruverktyg så som Finfisher, som låter brotts-
bekämpande myndigheter hacka sig in i datorer och telefoner, se marquis-Boire et. al., 2013.
1732 trafiken mellan användaren och servrarna sker krypterat med SSL, sådan kryptering kan 
dock med stöd av uppgifter från tjänsteleverantören kringgås.
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föremål för avläsning och den roll som persondatorn har kommit att fylla i 
våra liv. Som Orin Kerr uttryckt det:

”[…] computers are playing an ever greater role in daily life and are record-
ing a growing proportion of it. in the 1980s, computers were used primarily 
as glorified typewriters. today they are postal services, playgrounds, juke-
boxes, dating services, movie theaters, daily planners, shopping malls, per-
sonal secretaries, virtual diaries, and more. as computers become involved 
in more aspects of our lives, they record increasingly diverse information. 
Each new software application means another aspect of our lives monitored 
and recorded by our computers. […] as our computers perform more func-
tions and preserve more data, we may eventually approach a world in which 
a considerable chunk of our lives is recorded and stored in perpetuity in our 
computers.”1733

Eftersom de servrar som lagrar denna ”moln-data” ofta befinner sig utom-
lands kan sådan information också bli föremål för signalspaning. En stor 
majoritet av leverantörer av molntjänster är också amerikanska företag, vil-
ket öppnar upp för att data lagrad i dessa molntjänster kan bli föremål för 
inhämtning genom den amerikanska Patriot act.1734 En begränsning i detta 
avseende finns genom att kommunikationen mellan individen och moln-
tjänsten ofta är krypterad, vilket beroende på krypteringsprotokoll och andra 
säkerhetsrutiner till viss del kan skydda kommunikationen från insyn.

En annan utvecklingstrend som aktualiseras är det som brukar benämnas 
internet of things.1735 Enligt beräkningar av nätverksföretaget Cisco kommer 
antalet internetuppkopplade föremål i slutet av 2012 ha överstigit antalet 
människor på jorden. antalet internetuppkopplade föremål beräknas år 2016 
uppgå till 10 miljarder.1736 Dessa föremål är uppkopplade av olika anledning-
ar, men syftet är många gånger att möjliggöra fjärrstyrning, kommunicera 
sin status eller annan information till den enskilde via internet. De faktiska 
exemplen kan vara mycket varierande och inkluderar allt från kylskåp eller 
termostater där integritetsfrågorna är av mindre betydelse, till bio-sensorer 
eller övervakningskameror i det egna hemmet där integritetsaspekterna blir 

1733 Kerr, 2005, s. 569.
1734 Lanois, 2011, s. 13.
1735 ”The ”internet of Things” (iot) is a future in which everyday objects such as phones, 
cars, household appliances, clothes and even food are wirelessly connected to the internet 
through smart chips, and can collect and share data”. Se Europeiska kommissionen, 2013.
1736 Cisco, 2013.
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avsevärt mer påtagliga.1737 många av de integritetsproblem som kan uppstå 
är inte särskilt uppmärksammade och den tillgång till exempelvis biosensorisk 
data som kommuniceras över internet har inte varit föremål för överväg-
ningar hos lagstiftaren. Det är dock inte osannolikt att sådan information 
skulle kunna hämtas in genom avlyssning av internettrafik när sensorer eller 
kameror i hemmet använder sig av bredbandsuppkopplingen i hemmet för 
att ansluta till nätet.

De exempel som har redovisats ovan stöter inte i särskilt stor utsträckning 
på några problem utifrån huruvida inhämtning av sådan data kan rymmas 
inom lagens ordalydelse. Utifrån den teknikneutrala skrivning lagen har fått 
skulle de rimligtvis kunna omfattas av möjligheterna till inhämtning. De ovan 
nämnda exemplen nämns i första hand som frågor som skulle kunna moti-
vera en ny proportionalitetsbedömning, men som i lagteknisk mening redan 
kan bli föremål för inhämtning genom dagens regelverk. Den teknikneutrala 
lagstiftningen leder dock till att någon specifik intresseavvägning rörande nya 
tekniska metoder för intrång i den personliga integriteten inte nödvändigt-
vis äger rum på lagstiftningsnivå. Proportionaliteten hos en åtgärd som inte 
förutspåddes av lagstiftaren kan med andra ord aldrig ha blivit föremål för en 
bedömning på lagstiftningsplanet.

allt eftersom en teknikneutral lags tillämpningsområde expanderar över tid 
så tappar lagen också kopplingen till det underlag som lagstiftaren hade att 
ta ställning till i förarbeten, utskottsbehandlingar, expertutlåtanden, etc.1738 
Såväl proportionalitetsbedömningens relevans och lagens roll som uttryck för 
den representativa folkviljan minskar således ju längre en lags faktiska tillämp-
ning expanderar från dess ursprung.

Det går förvisso att argumentera för att lagstiftaren – genom att inte för-
ändra lagstiftning när nya tekniska landvinningar förändrar dess tillämpning 
– implicit anser den proportionerlig. Samtidigt blir lagens förändrade tillämp-
ningsområde då inte föremål för någon demokratisk prövning. i de fall där 
nya tillämpningar av teknikneutral lagstiftning dessutom inte blir föremål för 
domstolsprövning utan sker internt vid myndigheterna (som exempelvis varit 
fallet vid tillämpning av LEK och den efterförljande regleringen av under-
rättelseinhämtning av elektroniska uppgifter i 2012 års inhämtningslag) så 
blir den interna praxisen hos de tillämpande myndigheterna sällan ordentligt 

1737 Ett exempel är microsofts spelkonsol Xbox One, som är utrustad med en 3D kamera 
som fungerar i mörkret, har beskrivits som känslig nog för att läsa av din hjärtrytm, samt har 
en mikrofon som alltid är aktiverad för att lyssna efter röstkommandon. Se Shamoon, 2013.
1738 Ohm, 2010, s. 1698.
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genomlyst och föremål för extern rättslig granskning, varvid allmänheten 
och dess företrädare i riksdagen inte nödvändigtvis uppmärksammas på till-
lämpningsglidningar. Endast i de fall operatörerna vägrar lämna ut uppgif-
ter enligt begäran kan frågan överlämnas till tillsynsmyndigheten PtS för 
avgörande, och i förlängningen, om operatören överklagar PtS föreläggande, 
kan bedömningen av vad som innefattas i en specifik utlämnandeskyldighet 
prövas i domstol. att tvinga fram en sådan bedömning kräver dock att opera-
törerna är beredda att lägga ner tid och pengar på en fråga som inte nödvän-
digtvis är av stort intresse för dem ur ekonomiskt hänseende. Prövningen kan 
enligt 8 kap. 19 § LEK inte gå längre än till kammarrätten, vilket får anses 
problematiskt då villigheten att utöva normprövning möjligen kan ses som 
lägre hos länsrätt och kammarrätt.

Problemen med teknikneutral lagstiftning som blir föremål för en tillämp-
ningsglidning har åtminstone till viss del observerats av utredningen om 
åklagarväsendets brottsbekämpning. De konstaterar i sitt betänkande att ett 
teknikneutralt angreppssätt är effektivt men kan innebära risker för den per-
sonliga integriteten om tekniken blir det som leder rättsutvecklingen.

”Utvecklingen visar att lagstiftning som reglerar användningen av datorstöd 
måste vara teknikneutral och flexibel för att inte hindra den effektivisering 
som kontinuerligt pågår. Samtidigt måste det i lagstiftningen tas hänsyn till 
enskildas personliga integritet. inom åklagarväsendet hanteras stora mängder 
information som ofta är av känslig natur för de berörda personerna. i takt 
med att datorstödet byggs ut och stora uppgiftsmängder görs enkelt sökbara, 
ökar riskerna för att enskilda ska drabbas av oacceptabla intrång i den person-
liga sfären. Det är med andra ord viktigt att inte hamna i en situation där den 
tekniska utvecklingen styr den rättsliga regleringen eller där den sistnämnda 
onödigt hämmar effektiviseringen.”1739

Som nämnts ovan är ett av argumenten för teknikneutralitet att lika situatio-
ner ska kunna behandlas lika. En av de tänkbara konsekvenserna av teknik-
neutralitet är dock utifrån det ovanstående att olika situationer istället riskerar 
behandlas lika, utan någon ny proportionalitetsbedömning. vid användning 
av teknikneutralt formulerade maktmedel är således behovet av förhandsgod-
kännande och legalitetsprövning av domstol, samt en effektiv extern tillsyn 
särskilt tydligt.

1739 SOU 2008:87, s. 14.
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9.5.3 Legalitet och förutsebarhet
Samma aspekter av teknikneutralitet som leder till problem utifrån proportio-
nalitetssynpunkt kan även få konsekvenser för förutsebarheten i lagstiftningen 
– en viktig faktor i en legalitetsbedömning. Koops har pekat på att kravet på 
legalitet och förutsägbarhet kan ställa krav på en viss nivå av teknikspecificitet, 
då graden av förutsägbarhet minskar med nivån av teknikneutralitet.1740 En 
grundläggande förutsättning för integritetsinskränkande lagstiftning är enligt 
2 kap. 20 § rF att den har stöd i lag.

Högsta domstolen har i ett fall rörande ledningsrätt konstaterat att lag-
stiftning som innebär ett ingrepp i en individs skyddade rättigheter (i fallet 
rörde det sig om äganderätt enligt art. 1 i första tilläggsprotokollet till Euro-
pakonventionen) måste vara tillräckligt precis, vilket inte är förenligt med en 
extensiv tolkning, även om praktiska skäl skulle tala för en ändamålstolkning. 
Detta gällde alltså även inom områden rörande teknik och telekommunika-
tion och trots att många underrätter tidigare tolkat ledningsrättslagen utifrån 
dess ändamål.1741 HD hänvisade i domen till ett tidigare fall där HD uttalat 
att stor försiktighet måste iakttagas när det gäller att tillämpa en tvångslag-
stiftning på en anordning utan entydigt stöd i lagtext och motiv.1742 HD:s 
hänvisning till legalitetsprincipen i ledningsrättsfallen är enligt Ekström föga 
förvånande då det rör sig om föränderliga områden som teknik och telekom-
munikation. En ändamålstolkning inom detta område hade därför inte varit 
otänkbart varför HD valde att markera legalitetskravet.1743 även om fallet 
inte är direkt tillämpligt på teknikneutrala tvångsmedel kan de frågor rörande 
teknisk utveckling och förutsebarhet som HD lyfter vara till ledning i diskus-
sioner rörande tekniska tvångsmedel.

Den rättsliga diskussionen rörande förutsebarhet och legalitet har i större 
utsträckning utspelat sig på europeisk nivå. inledningsvis kan konstateras 
att även om förutsebarhet är ett krav för att nationella lagar ska leva upp 
till kvalitetskravet på ”lag”,1744 så har Europadomstolen även konstaterat att 
rättsregler inte kan vara lika tydliga i alla fall. Som en konsekvens av att lag-

1740 Koops, 2006, s. 77–108.
1741 Se Nja 2004 s. 336. Frågan i fallet var om enskild fast egendom kunde tillgodogöras för 
uppförandet av 3G master för telekommunikation genom tillämpning av ledningsrättslagen 
trots att tekniken av naturliga skäl inte nämndes i lagtexten eller förarbeten då denna teknik 
inte existerade 1973 när lagen tillkom.
1742 Nja 1982 s. 700.
1743 Ekström, 2006, s. 256.
1744 Se avsnitt 2.4.1.
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stiftning av princip ska vara generell och inte kasuistisk så blir alla lagar inte 
alltid lika precisa.1745

”The need to avoid excessive rigidity and to keep pace with changing cir-
cumstances means that many laws are inevitably couched in terms which, to 
a greater or lesser extent, are vague. […] When the legislative technique of 
categorisation is used, there will often be grey areas at the fringes of the defini-
tion. This penumbra of doubt in relation to borderline facts does not in itself 
make a provision incompatible with article 7 (art. 7), provided that it proves 
to be sufficiently clear in the large majority of cases. The role of adjudication 
vested in the courts is precisely to dissipate such interpretational doubts as 
remain, taking into account the changes in everyday practice.”1746

Kravet på förutsebarhet är alltså inte utan viss flexibilitet, även om en viss 
betydelse tycks läggas på domstolars roll som uttolkare av de gråzoner som 
lagstiftningen omges av. Samtidigt har Europadomstolen särskilt lyft fram 
kravet på förutsebarhet i lagstiftning som ger utrymme för staten att göra 
intrång i den personliga sfären.1747 Utifrån att tekniken för att fånga upp inne-
hållet i telekommunikation blivit allt mer sofistikerad har Europadomstolen 
även särskilt lyft fram behovet av att lagstiftningen är tillräckligt precis.

”Secondly, tapping and other forms of interception of telephone conversa-
tions constitute a serious interference with private life and correspondence 
and must accordingly be based on a ”law” that is particularly precise. it is 
essential to have clear, detailed rules on the subject, especially as the technol-
ogy available for use is continually becoming more sophisticated”1748

Det är inte helt klarlagt utifrån Europadomstolens praxis hur en tillämpnings-
glidning rörande tvångsmedel skulle bedömas stämma överens med kravet på 
förutsebarhet i de fall där den nya tillämpningen går att tolka in under orda-
lydelsen. Fallet Uzun mot Tyskland1749 kan dock ge viss ledning. Fallet rörde 
GPS-övervakning genom en sändare monterad på den sökandes bil. Polisen 
lutade sig mot ett lagrum i den tyska straffprocesslagen som tillät ”andra tek-
niska särskilda åtgärder i övervakningssyfte”. även om inte lagrummet direkt 

1745 Europadomstolens dom i Cantoni mot Frankrike, (17862/91), 15 november 1991 
p. 31–32.
1746 Ibid.
1747 Se närmare avsnitt 4.4.3.
1748 Europadomstolens dom i Kopp mot Schweiz, (23224/94), 25 mars 1998, § 72, även 
domarna i Huvig mot Frankrike, (11105/84), 24 april 1990, § 32, och Kruslin mot Frankrike, 
(11801/85), 24 april 1990, § 33.
1749 Europadomstolens dom i Uzun mot Tyskland, (35623/05), 2 september 2010.
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talade om GPS-övervakning så var sammanhanget sådant att det framgick att 
det rörde främst metoder för att bestämma var en misstänkt befann sig, dvs. 
inte akustisk eller visuell övervakning. Den sökande anförde inför Europa-
domstolen att lagrummet inte uppfyllde kravet på förutsebarhet och att lagstif-
taren inte kan ha avsett lagen till att omfatta metoder som inte var möjliga vid 
lagstiftningstillfället. Europadomstolen, i likhet med tyska staten framförde 
dock att det skett en tydlig och entydig utveckling genom domstolspraxis som 
möjliggjorde GPS-övervakning utifrån det aktuella lagrummet,1750 liksom att 
insamling av lokaliseringsuppgifter via GPS föll inom den allmänna kategori 
av övervakning som lagrummet syftade till. Europadomstolen menade också 
att den form av övervakning som GPS möjlliggjorde var mindre invasiv än 
inhämtning av telekommunikation, varför den strikta praxis som domstolen 
upprätthållit gällande sådan övervakning inte blev direkt tillämplig i förhål-
lande till GPS-övervakning. även om domstolen ansåg sig ha rätt att dra 
inspiration från sin praxis på teleövervakningsområdet så ansåg den att det i 
detta fall var tillräckligt att applicera kravet på att intrånget i den personliga 
sfären inte skulle vara föremål för godtycke från myndigheterna och föremål 
för kontrollmekanismer. i fråga om den i fallet aktuella övervakningen trycker 
Europadomstolen särskilt på att övervakningen enligt den tyska lagen var 
föremål för proportionalitetsbedömningar, att den tillämpades endast vid syn-
nerligen allvarliga brott, samt att övervakningen via GPS inte hade frikopplats 
från självständig domstolsbedömning. Dessutom hade de tyska domstolarna 
vid efterföljande brottmålsprocess en möjlighet att bedöma legaliteten av en 
inhämtningsåtgärd samt vid behov exkludera bevisning som inhämtats i strid 
med lag. Utifrån detta och med hänvisning till den tydliga praxis från tyska 
domstolar som slagit fast att GPS-övervakning kunde godtas inom ramen för 
det tillståndsgivande lagrummet ansåg Europadomstolen att förutsebarheten 
i den tyska lagstiftningen nådde upp till domstolens krav.1751

Europadomstolen tyddliggör i Uzun ett antal frågor. Det framgår tydligt 
att striktare krav ställs på inhämtning av telekommunikation än på mindre 

1750 Domstolen använde intressant nog ett resonemang som utvecklats under artikel 7 men 
som domstolen ansåg vara tillämpligt även i denna kontext, och hänvisade till S.W. mot Fören-
ade Konungariket, (20166/92), 22 November 1995, p. 36 (där våldtäkt även inom äktenska-
pet ansågs förutsägbart kunna bedömas som straffbart med hänvisning till gradvis förändrad 
praxis), och Streletz, Kessler och Krenz mot Tyskland (34044/96, 35532/97 och 44801/98), 22 
mars 2001, p. 50. (som rörde straffansvaret för östtyska gränsvakter för brott begågna före 
återförenandet).
1751 Uzun mot Tyskland, (35623/05), 2 september 2010, p. 54–74.
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invasiva former av övervakning så som geolokalisering.1752 i fråga om teknik-
neutralitet öppnar domstolen förvisso för en utveckling i tillämpningen av 
sådana lagrum – teknikneutralitet är alltså inte per definition oförenligt med 
förutsebarhet. En viktig aspekt som tydligt går att utläsa i målet är dock att 
en sådan tillämpningsförändring som sker utifrån teknisk utveckling dels stäl-
ler krav på att passa in under lagens allmänna tillämpningsområde, dels att 
ramarna för tillämpningen tydligt specificerats i prejudicerande beslut från 
domstolar för att uppnå kravet på förutsebarhet. Domstolen trycker dessutom 
på den möjlighet de tyska domstolarna har att legalitetspröva bevisinhämt-
ningsmetoder och utesluta bevisning som inhämtats på ett lagstridigt sätt.1753 
även tidigare praxis antyder att förutsebarhet som är beroende av att lagstift-
ning förtydligas genom praxis eller andra rättskällor blir beroende av att dessa 
rättskällor inte ger motsägelsefulla besked.1754 med hänsyn till att bedöm-
ningen i frågor rörande exempelvis avlyssning och inhämtning av trafikdata 
enligt domstolens resonemang skulle bli föremål för en striktare bedömning 
blir vikten av en tydlig rättsutveckling eller mer förutsebart lagstöd större.

Det är tydligt att teknikneutralitet i vissa avseenden riskerar att stå i mot-
satsförhållande till sådana förutsebarhetskrav genom att lagstiftningsmetoden 
som redovisats ovan undviker specificitet för att åstadkomma anpassningsbar-
het. Koops har därför framhållit att en hög grad av teknikneutralitet inte är 
en lämplig lösning vid sådan lagstiftning som skall tolkas strikt, medan lag-
stiftning där ett större utrymme för tolkning av domstolar är önskvärt är mer 
lämplig för en teknikneutral lagstiftningsmodell.1755 vid Europadomstolens 
prövning av den svenska rättens överrensstämmelse med legalitetskravet tas 
hänsyn även till sådan rättsutveckling som slagits fast i prejudicerande prax-
is.1756 Här kan noteras att det i olika sammanhang, i såväl uttalanden från 
lagstiftaren,1757 praxis från högsta domstolen,1758 och i den processrättsliga 
doktrinen,1759 har framförts att bestämmelser som innebär en inskränkning i 
grundlagsskyddade rättigheter, liksom vad gäller i fråga om straffprocessuella 
bestämmelser i allmänhet, ska vara föremål för särskild restriktivitet i tolkning-

1752 Det framgår inte om domstolen skulle bedöma lokalisering av en mobiltelefon striktare 
än den som skedde genom en GPS sändare på en bil. Den förra torde kunna ge en mer detal-
jerad bild av individens rörelsemönster.
1753 Uzun mot Tyskland, (35623/05), 2 september 2010, p. 72.
1754 Ekström, 2006, s. 248–249, med hänvisningar.
1755 Koops, 2006, s. 77–108.
1756 Huvig mot Frankrike, (11105/84), 24 april 1990, p. 32.
1757 Prop. 2005/06:177.
1758 Nja 1996 s. 577
1759 Se exempelvis Bylund i Ekelöf, et.al., 2006, s. 47, Hjertstedt, 2011, s. 79–80.
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en. Det bör också noteras att Europadomstolen inte nödvändigtvis överprövar 
huruvida en specifik åtgärd faller utanför ordalydelsen av den nationella lagen 
i det fall en nationell domstol anser att den har lagstöd,1760 utan främst avgör 
huruvida den nationella lagen når upp till de av Europadomstolen fastlagda 
kvalitetskraven, exempelvis vad gäller förutsebarheten.

Bedömningen av förutsebarheten i teknikneutral lagstiftning torde främst 
bli en fråga om andra faktorer, så som en tydlig domstolspraxis, leder till 
tillräcklig förutsebarhet. Det är också tydligt att bedömningen blir striktare 
i fråga om inhämtning av telekommunikation. även i fråga om kravet på 
proportionalitet bör förekomsten av en extern rättslig prövning i domstol 
betonas.

Sammantaget tycks strävan efter teknikneutralitet synliggöra en konflikt 
mellan två rättsstatliga ideal, förutsebarhet å ena sidan,1761 vilket förutsätter 
klara och tydliga regler, och stabilitet i regelverket å andra sidan,1762 vilket 
inom teknikområdet förutsätter åtminstone ett visst mått av teknikneutralitet.

9.6 argument för teknikspecificitet
Som framgått ovan är teknikneutralitet ett ofta förespråkat ideal i teknikrela-
terad lagstiftning trots att skälen för detta inte alltid tydliggjorts. i avsnitt 9.3 
ovan har dessa skäl i viss utsträckning tyddliggjorts, vidare har vissa problem 
med teknikneutralitet – särskilt i sammanhanget statliga maktbefogenheter 
som inkräktar på den enskildes grundlagsskyddade rättigheter – pekats ut. 
En fråga som återstår är då om det möjligen finns några fördelar med tek-
nikspecificitet och vilken grad av specificitet eller neutralitet som i så fall bör 
eftersträvas?

inom området tvångsmedel har emellanåt tidsbegränsade lagar använts.1763 
Ett exempel på en sådan tidsbegränsad lagstiftning, som förvisso i praktiken 
inte blev särskilt tillfällig, är 1952 års tvångsmedelslag. Lagen gällde ursprung-
ligen från mars 1952 till juni 1953, men gavs sedemera fortsatt giltighet vid 
ett stort antal tillfällen, med ett eller två år åt gången. De flesta av förslagen 
om fortsatt giltighetstid har endast hänvisat till att det utrikespolitiska läget 
motiverar ett fortsatt behov av bestämmelserna i lagen.1764 Lagen kom 2007 

1760 Se Europadomstolens beslut i Weber och Saravia mot Tyskland, (54934/00), 29 juni 2006, 
p. 90.
1761 Se Peczenik, 1995, s. 52, maravall & Przeworski, 2003, s. 1.
1762 Peczenik i SOU 1999:58, s. 48 f, maravall och Przeworski, 2003, s. 1.
1763 På engelska ibland benämnda sunset provisions.
1764 Se Ds 2007:2.
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att genomgå vissa förändringar. i en promemoria från justitiedepartementet 
hade lagen föreslagits få permanent giltighetstid men den kom endast att få 
förlängd giltighetstid till 2012 i väntan på en översyn av effekterna av den 
samlade tvångsmedelsanvändningen.1765 Ett annat exempel är lagen om pre-
ventiva tvångsmedel vars solnedgång sattes till år 2010 då en utvärdering skul-
le ske varvid beslut om förlängning skulle fattas.1766 Samtliga tidsbegränsade 
tvångsmedelslagar har sedemera fått samma utgångsdatum, för när varande 
den 31 december 2013.1767

Dessa så kallade solnedgångsklausuler har ofta som syfte att lagstiftningen 
ska bli föremål för regelbunden översyn och bedömningar om behovet av 
lagstiftningen kvarstår,1768 eller om den fått oanade konsekvenser.1769 Sol-
nedgångsklausuler kan också vara ett sätt för regeringen att vinna stöd för 
lagstiftningsförslag som annars har svårt att nå majoritet i riksdagen.1770 Den 
amerikanske rättsvetaren Paul Ohm har pekat på vissa problem med sådana 
solnedgångar, exempelvis att deras tidshorisonter ofta blir godtyckliga och 
föremål för antingen onödiga kostnader för upprepade beslut om förlängning, 
eller att de blir giltiga för länge, när förändringar skett som skulle motive-
rat att lagarna ändras. Han anför istället att teknikspecificitet kan utgöra en 
naturlig form av solnedgångsklausul genom att nya beslut måste fattas när 
tekniken genomgått tillräckligt stora förändringar;

”tech-specific laws overcome a significant limitation of ordinary sunsets. By 
”expiring” not according to an arbitrary timetable but instead precisely when 
changes in technology give reason to reopen policy debates, tech-specific laws 

1765 Prop. 2006/07:163, s. 69.
1766 Se ovan avsnitt 8.2.5.
1767 Se Prop. 2011/12:22, vid detta datum hoppas regeringen att den samlade översynen av 
hemliga tvångsmedel skall vara färdig.
1768 motiveringen till den tillfälliga giltighetstiden hos 1952 års tvångsmedelslag var att det 
var fråga om en ”av det rådande utrikespolitiska läget påkallad särskild tvångsmedelslagstift-
ning som skulle gälla tills en väsentlig avspänning i det utrikespolitiska läget eventuellt inträd-
de. Om en sådan avspänning inträdde borde dock enligt departementschefen en återgång 
ske till den för normala förhållanden avsedda regleringen i rättegångsbalken.” Se Ds 2007:2, 
Prop. 1952 nr 22 s. 44.
1769 Förslaget om preventiva tvångsmedel innehöll i regeringens proposition ingen tidsbe-
gränsning, men en sådan infördes av justitieutskottet med hänvisning till att det rörde sig 
om en ny möjlighet för de brottsbekämpande myndigheterna att använda hemliga tvångsme-
del, vilken dessutom innebar vissa risker för otillbörliga integritetsintrång. Se 2007/08:juU3, 
SOU 2009:70, s. 112–113, rskr. 2007/08:11.
1770 Ett exempel kan sägas vara förlaget om hemlig rumsavlyssning där regeringen själv före-
slog en tidsbegränsning men som trots detta blev vilandeförklarat, se s. prop. 2005/06:178 
s. 47, SOU 2009:70, s. 86.
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offer the benefits of sunset without some of the downsides. […] a well-writ-
ten tech-specific law is calibrated to expire precisely when the most important 
facts have changed enough to justify a reevaluation.”1771

Ohm pekar på hur den amerikanska lagstiftningen för hemlig teleövervakning 
som möjliggjorde inhämtning av trafikmetadata tidigare använde begrep-
pet ”numbers dialed” – dvs. uppringda nummer. Denna lagstiftning var till-
räckligt neutral för att låta lagstiftningen klara övergången mellan fast och 
mobil telefoni där integritetsproblemen var förhållandevis likartade. Polisen 
gavs därigenom utan förändring av lagen fortfarande möjlighet att ta del av 
mellan vilka personer som telefonsamtal gjorts även när det skett från en 
mobiltelefon. Lagen var samtidigt tillräckligt teknikspecifik för att några år 
senare tvinga lagstiftaren till nya bedömningar när internets framväxt gjorde 
att kopplingen till telefonnummer blev omodern.

Surely ”numbers dialed” did not cover internet-envelope surveillance, mean-
ing Congress had to reconsider envelope surveillance as more people began 
to embrace this revolutionary new technology. The old technological sunset 
had expired. This seems well calibrated. Seen through both the privacy and 
law enforcement lenses, monitoring envelope information on the internet 
seems a difference in kind not merely in degree from telephone surveillance. 
Precisely when the promise and peril of the internet came into view. Congress 
was thrust back into the conversation.

teknikspecifik lagstiftning kan således vara ett sätt att tillförsäkra att lagstift-
ning prövas av nytt på riksdagen när tekniska förändringar motiverar detta. 
Detta minskar den även den maktförskjutning som teknikneutralitet kan 
innebära och bygger in förutsättningar för en kontinuerlig proportionalitets-
bedömning i lagstiftningen samt ökar förutsebarheten.

Frågan om teknikneutralitetens vara eller icke vara är dock en som aktua-
liserar en mer övergripande fråga om hur lagstiftaren förhåller sig till teknisk 
utveckling. Dessa frågor, liksom ett förslag på hur teknisk utveckling kan 
hanteras inom rättsområdet, berörs i nästa kapitel.

1771 Ohm, 2010, s. 1711–1712.
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i detta avsnitt kommer fyra huvudsakliga kondenserade slutsatser att presen-
teras. Dessa fyra slutsatser utgör en form av syntes av tidigare kapitel. Ett kon-
densat av detta slag innebär vissa kompromisser. Detta kapitel kommer inte 
att kunna beröra alla slutsatser som har dragits i studien eller sammanfatta 
allt det som tidigare framkommit utan måste läsas i ljuset av tidigare kapitel. 
Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt där de tre första berör de tre separata aspek-
ter som avhandlingen haft som syfte att studera, dvs. den personliga integri-
teten, säkerhet och den tekniska utvecklingens betydelse. Det sista avsnittet 
berör lagstiftarens proportionalitetsanalyser som sådana, dvs. hur lagstiftaren 
närmat sig proportionalitetsanalysen och hur dessa analyser förhåller sig till 
de krav och teorier som presenterats i kapitel 2. i detta kapitel placeras också 
slutsatserna i ett vidare sammanhang, exempelvis när tendenser som identi-
fierats i denna studie överensstämmer med iakttagelser som forskningen gjort 
i andra sammanhang. De fyra slutsatserna kan sammanfattas på följande vis:

1) Lagstiftaren har i allt större utsträckning gått från att betrakta den person-
liga integriteten som ett individuellt uttryck för ett samhällsintresse, till att 
betrakta den personliga integriteten som nästan uteslutande en individuell 
rättighet eller intresse.

2) Lagstiftaren har i fråga om säkerhetsintresset kommit att i större utsträck-
ning anta ett riskfokuserat preventionsperspektiv som förändrar inställningen 
till tidigare etablerade principer om rättssäkerhet och konkreta misstankar 
som grund för statsmaktens intrång i den privata sfären.

3) tekniken och de tekniska möjligheterna har utgjort incitament till ny lag-
stiftning och har tenderat till att forma villkoren för samhällets maktbefogen-
heter inom området istället för att lagstiftaren dikterat villkoren för tekniken.

4) Ovan nämnda tendenser har tillsammans bidragit till att tidigare grundläg-
gande principer för samhällets intrång i den privata sfären gradvis frångåtts i 
tre lagstiftningsprocesser som präglats av en inkonsekvent hantering av viktiga 
konstitutionella och demokratiska värden, bristande helhetssyn och ensidiga 
proportionalitetsanalyser.
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i följande fyra avsnitt kommer dessa slutsatser beröras närmare i den ordning 
som de presenterats ovan. Först bör dock vissa allmänna frågor diskuteras. 
De resonemang som redovisas i förarbetena kan inte alltid ge en fullständig 
bild av de politiska överväganden som legat till grund för en lagstiftnings 
tillkomst. i förarbetena redovisas exempelvis inte de mer strategiska politiska 
överväganden och kompromisser som skett bakom de demokratiska kulis-
serna. Samtidigt går det att konstatera att de resonemang som faktiskt redo-
visas och som rör de konkreta rättsliga frågor som berörs av lagstiftningen, i 
förhållandevis stor utsträckning tycks spegla det konkreta utfallet av lagstift-
ningsåtgärden. även om vissa typer av resonemang och skrivningar återkom-
mer som någon form av formalistisk repetition av allmänna utgångspunkter, 
så tycks de mer specifika resonemangen åtminstone inte vara frikopplade från 
det resultat som lagstiftaren avsett. Det innebär exempelvis att även om vissa 
av de resonemang som förts i de preventiva lagstiftningsärendena kan återfin-
nas även i tidigare förarbeten som talat emot en preventiv ordning, så är ändå 
resonemangen i övrigt så pass olikartade att det går att spåra förändringar i 
resonemangen som utifrån förarbetena tycks vara vad som motiverat ett för-
ändrat utfall i lagstiftningsekvationen. Detta beror delvis på att lagstiftaren 
tenderar till att förhålla sig till tidigare lagstiftningsåtgärder som skett inom 
ett visst område, varför principiella skillnader i den lagstiftningslösning som 
eftersträvas åtminstone i viss mån måste motiveras. tydligast märks detta i 
förhållande till den personliga integriteten där resonemangen, även om vissa 
formuleringar om skyddet för den personliga integriteten återkommer, fak-
tiskt skiljer sig åt i förhållandevis stor utsträckning.

i viss mån måste resonemangen, eller snarare frånvaron av vissa resonemang, 
läsas utifrån utfallet. Detta blir tydligast när det gäller signalspanings lagen, där 
vissa resonemang rörande lagstiftningens effekter för andra intressen än den 
enskilda individens personliga integritet i stort sett saknas trots att lagstift-
ningen i jämförelse med andra typer av tidigare existerande tvångsmedel  får 
anses utgöra en potential till massövervakning som lagstiftaren tidigare tagit 
avstånd från. Denna avsaknad blir särskilt tydlig i jämförelse med exempel-
vis resonemangen i förarbetena till 1970- och 1980-talets terrorlagstiftning. 
avsaknaden av sådana resonemang får, i ljuset av lagstiftningens konkreta 
utformning, tolkas som att lagstiftaren inte i någon större utsträckning be  -
aktat sådana aspekter. Det får förutsättas att i den mån sådana aspekter faktiskt 
haft betydelse för övervägandena så skulle detta ha återspeglats i fö rarbetenas 
resonemang.
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10.1 Från allmänintresse till individuell rättighet
Den första slutsats som kan dras utifrån tidigare kapitel är att lagstiftaren i allt 
större utsträckning har gått från att betrakta den personliga integriteten som 
ett individuellt uttryck för ett samhällsintresse, till att betrakta den personliga 
integriteten som nästan uteslutande en individuell rättighet eller intresse.

Som framgått av kapitel 4 ovan så har det svenska skyddet för den personliga 
integriteten motiverats inte enbart utifrån individens behov av en privat sfär, 
utan även utifrån vilken betydelse skyddet för den personliga integriteten har 
i det demokratiska samhället. Den personliga integriteten som samhällsvärde 
har också fått uttryck i ett antal tidigare lagstiftningsåtgärder på tvångsme-
delsområdet från 60-talet och framåt. intrånget i den privata sfären betrakta-
des i dessa lagstiftningsåtgärder som problematiskt inte i första hand utifrån 
individperspektivet, även om sådan hänsyn togs, utan som maktbefogenheter 
som kunde vara förenade med negativa effekter för samhället i stort.1772 även 
om diskussionen i stor utsträckning fortfarande kretsat kring den personliga 
integriteten, så var ingången i diskussionen inte nödvändigtvis en som utgått 
från individperspektivet.

Bilden av de hemliga tvångsmedlen har dock förändrats över tid. Där 
förarbetena tidigare innehöll tydliga resonemang om tvångsmedlens poten-
tiella effekter för samhället i stort och medborgarnas förtroende för staten 
och ordningsmakten,1773 så har intresseavvägningarna i senare års preventi-
va lagstiftningsåtgärder i större utsträckning blivit en fråga om intresset hos 
den enskilda individ som blir föremål för ett tvångsmedel, kontra intres-
set hos samhället att utreda eller förebygga vissa mycket allvarliga brott.1774 
i vissa fall går lagstiftaren så långt som till att avgränsa diskussionen till 
intresset hos en presumtiv brottsling att inte avslöjas som sådan, kontra 
samhällsintresset.1775 Detta har möjligtvis ett samband med avsaknaden 
av helhetsbild av tvångsmedelsanvändningen och lagstiftningen. i vissa fall 
framhålls dessa aspekter av remissinstanser,1776 men de tycks inte i någon 

1772 Se avsnitt 8.1 ovan.
1773 Detta syns tydligast i SOU 1970:47 s. 97, jfr även avsnitt 8.1 ovan.
1774 Se avsnitt 8.2, 8.3 och 8.4 ovan.
1775 Se avsnitt 8.2.4.1 ovan.
1776 Datainspektionen uttalade bland annat i samband med sitt remissvar (Datainspektionen,  
2009) till utredningen om tillgång till elektronisk information i brottsutredningar att en aspekt 
som bör beaktas är den upplevda risken för att få sin elektroniska kommunikation kartlagd. 
Datainspektionen menade att själva risken att få sin kommunikation undersökt i olika sam-
manhang kan få en person att avhålla sig från vissa beteenden och viss typ av kommunikation, 
t.ex. besök på vissa webbplatser som ger råd i frågor om psykisk hälsa och liknande.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   485 2013-10-16   16.34



486

10 Den digitala rättsstaten

synlig utsträckning beaktas i intresseavvägningen i regeringens propositio-
ner.1777

Ett exempel på hur individperspektivet präglar lagstiftningsarbetet inom 
området är hur såväl Polismetodutredningen som regeringen i propositio-
nen till 2012 års inhämtningslag understryker hur integritets- och rättssäker-
hetsaspekterna får en annan karaktär i underrättelseverksamheten då denna 
inte har en lika tydlig partsinriktning och inte är tänkt att leda fram till en 
domstolsprocess i syfte att ställa någon till ansvar för ett brott.1778 Utifrån ett 
bredare samhällsperspektiv torde dock såväl integritets- som rättssäkerhets-
synpunkterna bli mer betydelsefulla när inhämtningen blir föremål för ytter-
ligare lager av hemlighetsmakeri, där uppgifterna kan användas mot individer 
utan att denne känner till detta, kan utröna varför så skett, eller får tillfälle att 
bemöta dem. integritetsintrånget är också huvudsakligen detsamma i de två 
verksamheterna, om än spridningen av uppgifterna till allmänheten i form 
av förunder sökningsprotokoll och rättsprocess inte på samma sätt blir aktuell 
inom underrättelseområdet. Noteras bör att tidigare lagstiftningsåtgärder inte 
heller har grundat sina ställningstaganden på att uppgifterna sedermera skulle 
användas mot individen i en rättsprocess, utan företrädesvis på faktorer så som 
förtroendet för telehemligheten och de brottsbekämpande myndigheterna, 
eller intrånget från det allmänna i den privata sfären.1779 Faktorer som fortfa-
rande är likartade även om verksamhetens inriktning är en annan.

att olika former av inhämtning innebär ett påtagligt integritetsintrång för 
individen är givetvis en rimlig utgångspunkt. Undersökningar som har stu-
derat upplevelsen av integritetsintrång pekar ofta på en upplevelse av obehag 
eller ökad försiktighet utifrån vetskapen om att övervakning sker. Denna upp-
levelse, och den beteendeförändring som åtföljer den (som vissa undersök-

1777 Det har dock berörts i vissa utredningar och departementspromemorior, se exempelvis 
Ds 2005:21, s. 169 där departementet framför att;

”Utifrån ett mer övergripande perspektiv än de enskilda medborgarnas kan också anföras 
att utökade möjligheter till tvångsmedelsanvändning i förlängningen kan skapa misstro 
hos medborgarna angående i vilken omfattning de övervakas (se t.ex. töllborg i Svjt 
2003 s. 382 f.). Denna misstro kan i sin tur ge upphov till såväl en otrygghet som ryktes-
spridning som är skadlig för samhällslivet (SOU 1990:51 s. 131, 155 och 163), särskilt 
i tider av politisk oro. Den sistnämnda ståndpunkten har särskild tyngd när fråga är om 
hemliga tvångsmedel, vilket i sin tur manar till försiktighet när utökade möjligheter till 
sådana ingrepp övervägs (se Cameron s. 84 f.). Statsmakterna bör därför slå vakt om att 
det inte uppstår en glidning in i ett övervakarsamhälle, där metoder används som inskrän-
ker medborgarnas integritet, utan att metoderna blir föremål för en trovärdig kontroll 
eller övervakning.”

1778 Se avsnitt 8.3.4 ovan med hänvisningar.
1779 Se allmänt avsnitt 8.1 ovan.
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ningar pekar på är temporär),1780 är vad som oftast framförs som de negativa 
aspekter som övervakning medför för den enskilde. Dessa aspekter är också 
de som kanske i första hand blir aktuella i fråga om de smala tvångsmedel 
som får användas när enskilda individer är misstänkta för brott. Fenomenet 
massövervakning, i betydelsen en bredare och mer förutsättningslös övervak-
ning av individer som inte nödvändigtvis gjort sig misstänkta för konkreta 
brott, för dock med sig konsekvenser som sträcker sig bortom den individu-
ella upplevelsen eller obehaget av att känna sig övervakad.

massövervakningens risker präglas i högre grad av möjligheterna som sådan 
övervakning ger till repression, i betydelsen att en minoritet försöker tvinga 
sin vilja på en ovillig majoritet.1781 Dessa möjligheter kretsar i större utsträck-
ning än den individuella upplevelsen till den framtida potentialen till sådan 
repression.1782 i värsta fall kan inrättandet av omfattande övervakningssystem 
utifrån detta mer generella perspektiv utgöra en risk för en form av nyckelfär-
dig tyranni. Samtidigt kan övervakningen få repressiva effekter utan att det 
förekommer någon illvillig statsmakt eller något missbruk av övervaknings-
verktygen. Som beskrivits i kapitel 3 och berörts i kapitel 6 är individens 
förmåga att undandra sig insyn från omgivningen, att ha kontroll över och 
tilltro till sina konfidentiella kommunikationer, kopplat till både utvecklan-
det av självständiga åsikter och den fria åsiktsbildningen. En koppling som 
uppmärksammades vid införandet av fri- och rättigheterna i regeringsformen 
och som på senare tid också kommit till tydligt uttryck i en rapport till FN:s 
råd för mänskliga rättigheter.1783

även om den historiska återblicken i kapitel 5 visat hur lagstiftaren tidi-
gare tycks ha lagt förhållandevis stor vikt vid sådana aspekter, så har dessa 
aspekter inte haft någon synlig inverkan på lagstiftarens resonemang i senare 
års överväganden rörande preventiva tvångsmedel, även om de ofta lyfts fram 
av remissinstanser. De samhälleliga effekterna av tvångsmedel som innebär 
övervakning är dock väl etablerade i den sociologiska litteraturen och i det 
tvärvetenskapliga forskningsområdet surveillance studies.1784 Effekterna av 

1780 Oulasvirta et. al., 2012, s. 46–47. Se även avsnitt 4.7.1.5 ovan.
1781 rule, 1973, s. 338. Det bör dock framhållas att även en majoritet som inskränker möj-
ligheterna till opposition, åsiktsfrihet och motstånd inom det demokratiska ramverket bör 
kunna betraktas som repression.
1782 Se rule, 1973, s. 338–343.
1783 Se United Nations General assembly, Human rights Council, 2013, p. 24.

”The right to privacy is often understood as an essential requirement for the realization of 
the right to freedom of expression. Undue interference with individuals’ privacy can both 
directly and indirectly limit the free development and exchange of ideas.”

1784 För en översikt, se Hier & Greenberg, 2007.
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övervakning även på de som inte är direkt föremål för övervakning har sedan 
länge etablerats i litteraturen och kan vara en integrerad del av syftet med 
vissa övervakningsåtgärder. Dessa observationer ligger i linje med vad som 
beskrivits i de s.k. panoptiska teorier som har sitt ursprung i arktitetoniska 
fängelsemodeller från slutet av 1700-talet, utvecklade av jeremy Bentham.1785 
Genom en osynlig övervakning där ett fåtal vakter kan övervaka många, och 
där de övervakade aldrig kan veta om de vid en given tidpunkt är föremål 
för övervakningen, kommer de övervakade att anpassa sitt beteende efter 
vet skapen om att de ständigt kan vara övervakade.1786 Kopplingen blir mer 
påtaglig utifrån michel Foucault vidareutveckling av den arkitekturella idén 
till en teoretisk modell för övervakning i samhället på en större skala, vad 
Foucault benämnt panopticism.1787

vad Foucault gjorde var att förklara hur övervakning kunde användas som 
ett sätt att kontrollera en befolkning på ett effektivare sätt genom att låta 
individen internalisera sin egen övervakning. Panopticismen utgjorde ett led i 
en övergång från ett samhälle som straffar individen för missgärningar genom 
isolering, till ett samhälle som genom övervakningsåtgärder infogar en form av 
decentraliserad ordning och disciplin i befolkningen.1788 även om Foucaults 
panoptiska teori har utmanats,1789 så tycks den i huvudsak med vissa modifi-

1785 Bentham beskrev i slutet av 1700-talet vad han ansåg vara det ideala fängelset. Borta 
var galler och mörker, istället skulle fängelset vara väl upplyst, med cellerna organiserade i 
en cirkel runt ett torn i mitten. Cellerna var öppna mot tornet och från detta torn kunde en 
ensam vakt övervaka samtliga celler utan att synas själv. Bentham kallade sitt fängelse för en 
panopticon. Den panoptiska fängelsemodellen byggde på att fångarna inte själva skulle känna 
till när vakten kunde se dem eller inte, men de visste att de vid varje tillfälle kunde vara över-
vakade. Denna arkitektoniska modell kunde enligt dess skapare appliceras även inom andra 
områden så som arbetsstugor och skolor och leda till allt från bättre moral och hälsa till mer 
effektiv industri och ekonomi. Panopticon var enligt Bentham ett sätt att skaffa sig makt över 
sinnet på ett sätt som inte tidigare skådats. Se Bentham, 1995, s. 29–95.
1786 Ibid.
1787 Foucault, 1987, s. 237.

”Den som ingår i ett synlighetsfält och som vet det, axlar maktens tvång och låter det 
spontant gå ut över sig själv; han upptar sig i en maktrelation, inom vilken han åtar sig 
båda rollerna; han blir principen för sitt eget underkuvande. Därigenom kan den yttre 
makten avlasta sin fysiska tyngd; den tenderar mot det okroppsliga; ju mera den närmar 
sig det okroppsligas gräns, desto varaktigare, djupare är dess verkningar, de har ernåtts en 
gång för alla och förnyas ovbrutet; en ständig seger utan någon fysisk sammandrabbning 
och alltid vunnen på förhand.”

1788 jfr Foucault, 1987, s. 244–254.
1789 Exempelvis har teorier om synopticon, där många genom massmedier övervakar ett fåtal 
har framförts som något som ansetts skaka grunderna för panopticon, se mathiesen, 1997, 
s. 215–234, liksom idén om sousveillance, en situation där alla övervakar alla, (exempelvis 
genom portabla kameror som spelar in vardagen), jfr Fernback, 2013, s. 11–21.
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kationer fortfarande stå stark.1790 Samtidigt har det övervakningssystem som 
Foucault teoretiskt identifierat genom den tekniska utvecklingen idag börjat 
närma sig en praktisk realitet. Genom nyckelord, algoritmer, filter och profiler 
är det idag möjligt att applicera denna osynliga övervakning i större skala, 
vilket illustreras av de övervakningsprogram som PRISM, Xkeyscore och Project 
Tempora som nyligen kom till allmänhetens kännedom.1791

Det bör dock framhållas att endast existensen av potentiella framtida verk-
tyg för repression inte nödvändigtvis leder till repression. risken för detta 
måste bedömas utifrån faktorer som bidrar till eller minskar risken för en 
sådan utveckling.1792 Detta kan illustreras av att vi i stor utsträckning redan 
lever i gårdagens framtidsvision av ett övervakningssamhälle. många av de 
farhågor som på 1960- och 70-talet fördes fram om framtida former av över-
vakning och kontroll är redan på plats och betraktas som en del av vår vardag 
och används inte i någon större utsträckning för repressiva ändamål trots att 
potentialen finns.1793 Samtidigt bör det påpekas att exempelvis panopticismen 
inte bygger på en synlig repression, utan en som individen ålägger sig själv – 
att axla maktens tvång.1794 En högre grad av insyn i den privata sfären behöver 
därmed inte upplevas som repressiv för att påverka individens tendenser till 
att exempelvis undertrycka obekväma åsikter eller förändra sitt beteende.

Förarbetena ger inte bilden av att lagstiftaren i någon större utsträckning 
beaktat eventuellt framtida bruk eller risken för missbruk av de metoder som 
införts, även om förekomsten av missbruk av tidigare regelverk i vissa fall 
berörts av lagrådet.1795 Diskussionen i förarbetena utgår från det institutio-
nella demokratiska ramverk som finns idag, vilket förvisso kan anses naturligt. 
att metoder och information som samlas in kan komma att få en annan 
framtida användning än vad lagstiftaren avsåg, är dock en faktor som under 

1790 Se allmänt Boyne, 2000, s. 285–307.
1791 Se allmänt The Guardian, The NSA files, tillgängligt på <http://www.guardian.co.uk/
world/the-nsa-files>
1792 jfr rule, 1973, s. 33.
1793 Se exempelvis Westin, 1969, s. 165 som framhöll risken för ett samhälle där så gott som 
alla finansiella transaktioner skedde med kreditkort och där allas inköp och vanor därmed 
kunde spåras, samt Warner & Stone, 1970, s. 77, som beskriver hur ett individuellt person-
nummer och officiella id-kort möjliggör ett enkelt steg mot tyranni.
1794 Se Foucault ovan.
1795 Se prop. 2006/07:63, bilaga 11, s. 173 där lagrådet konstaterar att ”När de tekniska 
möjligheterna väl föreligger finns alltid en risk för missbruk. Erfarenheterna – bl.a. de som 
bedömts av Säkerhetstjänstkommissionen, SOU 2002:87– visar att risken är reell”.
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vissa omständigheter beaktats av domstolen i Strasbourg.1796 Det är också 
historiskt välbelagt att redan existerande system för informationsinsamling 
som innehållit uppgifter som varit betydligt mindre känsliga än de som dis-
kuteras i denna studie har kommit att spela en viktig roll för kränkningar av 
mänskliga rättigheter och förtryck vid dramatiska politiska förändringar.1797

Det kan diskuteras vilka framtida farhågor lagstiftaren bör beakta. Lagstift-
ning utgår naturligt nog ofta från situationen som råder för stunden. Det är 
dock i vart fall värt att uppmärksamma att den infrastruktur för övervak-
ning som genom operatörernas anpassningsskyldighet byggs in i systemen 
är samma infrastruktur som i mindre demokratiska kontexter används för 
att förtrycka oppositionella och slå ner mot oliktänkande. Signalspaning 
användes exempelvis av de Egyptiska och Libyska regeringarna i upptakten 
till den arabiska våren för att uppnå nästan total kontroll av tele- och internet-
kommunikationen.1798 Som berörts i avsnitt 8.3.4.1 ovan har inhämtning av 
lokaliseringsuppgifter använts för att slå ner mot oppositionella i bl.a. vit-
ryssland. Detta innebär, något pessimistiskt uttryckt, att i det fall en framtida 
statsledning skulle komma att svära sig till mindre demokratiska ideal, så finns 
förtryckets verktyg redan på plats. myndigheternas tillgång till information 
om enskilda borde utifrån dess potential till framtida missbruk förses med 
kontrollmekanismer som inte är beroende av exempelvis ett förtroende för 
underrättelsemyndigheten eller en välvillig exekutiv, utan som istället kan 
förmå hindra att metoderna utnyttjas för repressiva ändamål.

Effekterna av övervakningsåtgärder för demokratiska värden och funktioner 
så som den fria åsiktsbildningen kan vara svåra att överblicka, men bör vara en 
faktor i en analys av lagstiftning inom området. En sådan vidare samhällsaspekt 
hos övervakningsåtgärder har också, som beskrivits i kapitel 5, tidigare varit 
en faktor i avvägningar rörande dessa åtgärder. På senare tid har dock samma 
avvägningar i fråga om den personliga integriteten nästan uteslutande handlat 

1796 Se mutatis mutandis Europadomstolens dom i S. och Marper mot Förenade Konungariket, 
(30562/04 ; 30566/04) meddelad den 4 december 2008, p. 72, där diskussionen rörde fram-
tida användning av DNa-prover:

”The Court maintains its view that an individual’s concern about the possible future use 
of private information retained by the authorities is legitimate and relevant to a determi-
nation of the issue of whether there has been an interference. indeed, bearing in mind the 
rapid pace of developments in the field of genetics and information technology, the Court 
cannot discount the possibility that in the future the private-life interests bound up with 
genetic information may be adversely affected in novel ways or in a manner which cannot 
be anticipated with precision today.”

1797 Se Seltzer & anderson, 2001, s. 481–510. Se närmare avsnitt 4.7.3.1 ovan.
1798 United Nations General assembly, Human rights Council, 2013, p. 38.
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om individens intressen, snarare än samhällets. Om de samhälleliga effekterna 
av exempelvis en tystare samhällsdebatt kring kontroversiella frågor, en ökad 
misstanke mot staten och de brottsbekämpande myndigheterna, ett lägre 
förtroende för post- och telehemligheten, en ökad känsla av att privatlivet inte 
respekteras, med potentiella följdeffekter för exempelvis yttrande- och åsiktsfri-
het skulle räknas in, kanske intresseavvägningen skulle få en annan karaktär. 
även om resonemangen inte nödvändigtvis skulle få ett annat utfall (även om 
tidigare förarbeten tycks antyda att sådana aspekter haft en avgörande effekt på 
utfallet) skulle ändå en mer fullständig analys föra med sig positiva effekter och 
bidra till större förtroende för lagstiftarens slutsatser.1799 Samhällsaspekter blir 
också särskilt relevanta i förhållande till den mer generella form av övervakning 
som signalspaning innebär.1800

att lagstiftaren inte på senare tid beaktat samhällseffekterna av enskilda 
lagstiftningsåtgärder är olyckligt, men även i fråga om den samlade effekten 
av de olika formerna av integritetskränkande lagstiftning har kritik under åren 
framförts i fråga om bristen på helhetssyn hos lagstiftaren. Denna kritik går i 
allmänhet ut på att tvångsmedel inte bedömts utifrån en samlad bild utan att 
varje lagstiftningsåtgärd istället bedömts var och en för sig.1801 Det är intres-
sant att notera att trots att integritetsskyddskommittén hade som uppdrag 
att utreda helhetsbilden av olika integritetsinskränkande lagstiftningsåtgärder 
avfärdade regeringen tanken på att invänta denna utrednings slutsatser innan 
nya lagstiftningsåtgärder på tvångsmedelsområdet genomfördes, vilket moti-
verades med att regeringen inte ansåg att kommitténs direktiv skulle innefatta 
någon utvärdering av tvångsmedelsanvändningen.1802 Något år efter rege-
ringens ställningstagande varnade samma integritetsskyddskommitté för den 
uppskruvade lagstiftningstakten inom området som enligt kommittén kunde 
leda till misstag och till att röster som manar till eftertänksamhet skulle få det 
svårt att göra sig hörda.1803

1799 Se SOU 2007:22, s. 469 där integritetskyddskommittén bland annat konstaterar:
”Lagstiftningen riskerar att mötas med misstro om inskränkningar i integritetsskyddet 
till förmån för nya tvångsmedel, spaningsmetoder, sekretesslättnader eller andra åtgärder 
på brottsbekämpningsområdet inte motiveras på ett övertygande sätt. Erfarenheter från 
andra områden visar också att den omsorg som lagstiftaren lägger ner på att formulera 
sina överväganden i skrift brukar betala sig i form av en bättre och mer sammanhållen 
lagstiftning.”

1800 Se SOU 2007:22, s. 477.
1801 justitiekanslern, 2005, prop. 2005/06:177, s. 46–47, prop. 2006/07:63 Bilaga 11.
1802 Se Prop. 2005/06:177, s. 46–47
1803 SOU 2007:22, s. 490.
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i juni 2010 tillsatte regeringen en utredning med syfte att utifrån ett helhets-
perspektiv analysera den samlade integritetseffekten hos ett antal på senare tid 
införda tvångsmedel; Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel.1804 Denna 
utredning framhölls av regeringen som att den skulle ge en sådan helhetsbild av 
den samlade tvångsmedelsanvändningen som efterfrågats. regeringen tycktes 
dock inte heller i detta fall se någon anledning till att invänta utredningens 
slutsatser innan fortsatta förändringar av regelverket ägde rum vilket kan 
illustreras  av att 2012 års inhämtningslag genomfördes i samband med att 
utredningen skulle lämna sitt slutbetänkande.1805 Påtagligt är också att Utred-
ningen om vissa hemliga tvångsmedel mycket noga undersökt de individuella 
tvångsmedlens nytta, behov och effekter ur huvudsakligen ett individperspek-
tiv men att någon vidare analys av den samlade tvångsmedelsanvändningen 
utifrån ett samhällsperspektiv inte nödvändigtvis skett. Detta kan sannolikt 
åtminstone delvis förklaras av att de direktiv som utredningen hade att arbeta 
efter begränsade utredningen till integritetens kärndefinition.1806 En sådan 
definition lägger huvudsakligen fokus på individen och inte på bredare sam-
hällseffekter. En samlad bild av eventuella samhällseffekter skulle i vilket fall 
försvårats av att två viktiga och långtgående preventiva lagstiftningsåtgärder på 
Säkerhetspolisens område trädde i kraft kort efter att utredningen presenterat 
sitt betänkande; 2012 års inhämtningslag och Säkerhetspolisens inriktning av 
signalspaningen. En konsekvensanalys som tog hänsyn till samhällseffekter 
skulle ändå bättre tillgodosett den helhetsbild som efterfrågats av flera remiss-
instanser vid tidigare lagstiftnings åtgärder, och som även understrukits av 
integritetsskyddskommittén.1807

Sedan lagstiftaren i 1970-talets förarbeten tydligt tog upp samhällsaspekter 
på integritetsinskränkningar har Sverige varit föremål för en rättsutveckling 
där allt större fokus tycks läggas på rättighetsargumentation. Främst utifrån 
individuella rättigheter så som de uttrycks i Europakonventionen, men även 
på senare år utifrån de medborgerliga fri- och rättigheterna i regeringsformen, 
som tidigare betraktats som mer deklarativa.1808 Denna utveckling borde tala 
för att individens rättigheter gentemot staten skulle stärkts, då dessa rättig-
heter fått större utrymme i rättsprocessen och i den politiska argumentatio-

1804 Utredningen lämnade sitt slutbetänkande ”Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott”, 
SOU 2012:44, i juni 2012. Se vidare avsnitt 8.2.6 och 8.3.5 ovan.
1805 Se avsnitt 8.3.5 ovan.
1806 Dir. 2010:62.
1807 SOU 2007:22, s. 477.
1808 Se Hirschl, 2011, s. 449–469, samt ovan avsnitt 4.5.
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nen. Utifrån det studerade förarbetsmaterialet går det också att identifiera en 
tendens till en individualisering av diskussionen i förhållande till den argu-
mentation som fördes under exempelvis 70-talet.1809 Förändringen i denna 
argumentation kan förvisso inte sägas ha ett direkt orsakssamband med det 
ökande fokus som individuella rättigheter fått sedan Europakonventionen 
inkorporerades i svensk lagstiftning, men en individualisering av ingången i 
diskussionen rörande den personliga integriteten tycks åtminstone inom stu-
diens område vara förhållandevis tydlig. Effekten av denna individualisering 
tycks dock inte lett till att lagstiftaren tillgodosett ett starkare skydd eller ökad 
betydelse för den personliga integriteten. Utifrån förarbetena tycks istället 
individualiseringen ha lett till att avvägningsekvationen formuleras utifrån att 
en individuell rättighet, i praktiken intresset av att skydda en enskild individ, 
ställs mot ett tungt vägande allmänintresse. Den individuella integriteten blir 
i ekvationen ännu svagare om de misstänkta som blir föremål för tvångsåt-
gärder i avvägningen redan betraktas som brottslingar trots att detta är vad 
tvångsmedlen är tänkta att ge information om.1810 Detta individperspektiv 
kan som redan nämnts jämföras med den ekvation som tycks ha varit mer 
förhärskande i tidigare förarbeten där ett tungt vägande allmänintresse ställts 
mot behovet av att förhindra eller utreda vissa enskilda brott.1811 även om 
det inte går att dra några entydiga slutsatser utifrån den förevarande studien, 
så kan frågan ställas om individualiseringen av rättighetsdiskursen i praktiken 
kan ha lett till en konkret försvagning av vissa rättigheter i lagstiftarens ögon, 
en fråga som framstår som en intressant utgångspunkt för vidare forskning.

Om individualiseringen skulle vara ett resultat av ett ökat fokus på individu-
ella rättigheter, så bör dock påpekas att det även finns tendenser till att rätten 
till personlig integritet på senare år kommit att få karaktären av ett enskilt 
intresse, snarare än en rättighet.1812 tendensen har lyfts fram i den internatio-
nella doktrinen, där det framförts att hos informationsbrukare som banker, 
polis och statliga myndigheter blir personlig integritet ett värde snarare än en 

1809 Se exempelvis prop. 2005/06:177, s. 46.
1810 Se Beckman, Svjt 2006, s. 13.
1811 Se avsnitt 8.1 ovan.
1812 Prop. 2010/11:46, s. 16

”Ett genomförande av direktivet om lagring av trafikuppgifter innebär att olika intressen 
ställs mot varandra; de brottsbekämpande myndigheternas behov av effektiva verktyg för 
att kunna utreda brott ställs mot intresset av att skydda enskildas integritet. Direktivet har 
i sin utformning tagit hänsyn till och gjort en avvägning mellan dessa intressen, men även 
genomförandet av direktivet föranleder att dessa aspekter beaktas.”

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   493 2013-10-16   16.34



494

10 Den digitala rättsstaten

rättighet.1813 Detta värde tycks inom säkerhetsområdet föras in i ett hierarkiskt 
schema där intressen sorteras istället för att rättigheter balanseras.1814 Denna 
modell kan delvis spåras i propositionen till 2007 års preventivlag,1815 liksom 
i betänkandet från BrU där utredningens prioritering mellan integritet  och 
effektivitet antog en hierarkisk form. Utredningen uttalade att ”[e]n själv-
klar och grundläggande utgångspunkt i samband med övervägandena om 
regelsystemen skall föras samman [i syfte att stärka integritetsskyddet] är att 
den brottsutredande verksamheten inte får förlora i effektivitet genom ett 
sådant förslag.”1816 Denna synpunkt upprepades och förstärktes på andra håll i 
utredningsförslaget där det sades att ”[e]n grundläggande utgångspunkt måste 
vara att den brottsutredande verksamheten inte får förlora i effektivitet över 
huvud taget genom förslaget om en samlad reglering i rättegångsbalken.”1817 
i utredningen framstår det som förhållandevis tydligt att personlig integritet 
behandlats som ett intresse som kan beaktas så länge det inte inskränker effek-
tiviteten i brottsutredningar. Det som beskrivits som integritetsförstärkningar 
får därmed inte ske på bekostnad av effektiviteten, trots att ett reellt skydd 
för den personliga integriteten många gånger kan vara direkt beroende av att 
myndigheternas effektivitet blir föremål för normativa gränser och kontrol-
ler. Denna syn kan i förlängningen leda till att det som i praktiken beaktas 
som skyddet för personlig integritet är således det som blir kvar när andra för 
brottsbekämpningen mer betydelsefulla aspekter beaktats.1818

10.2 Säkerhet i risksamhället
Den andra slutsatsen är att lagstiftaren i fråga om säkerhetsintresset kom-
mit att i större utsträckning anta ett riskfokuserat preventionsperspektiv som 
förändrar inställningen till tidigare etablerade principer om rättssäkerhet och 
konkreta misstankar som grund för statsmaktens intrång i den privata sfären.

1813 Davies, 2001, s. 153.
”it is a commodity that imperils efficiency and shields criminals. it is the natural enemy 
of freedom of information. it is a concept without definition or form. its enforcement 
is cumbersome and expensive. Thus privacy is cast as the bête noir of law enforcement, 
openness, progress, efficiency, and good government.”

1814 vedaschi, 2010, s. 35.
1815 Se exempelvis prop. 2005/06:177, s. 46.
1816 SOU 2005:38, s. 184.
1817 SOU 2005:38 s. 195, ökad effektivitet var en av utredningens huvuduppgifter, se SOU 
2005:38 s. 483.
1818 jfr Davies, 2001, s. 152.
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Underrättelseverksamhetens inhämtning har som tidigare berörts vissa 
generella egenskaper. Exempelvis att kopplingen till konkret misstanke röran-
de en viss individ inte är avgörande, och att inhämtningen syftar till att iden-
tifiera mönster och hitta tidigare okända indikationer på brottslighet. Dessa 
egenskaper har inte nämnvärt förändrats över tid även om tekniken för det har 
utvecklats och den aktuella brottsligheten förändrats. Beskrivningen av denna 
inhämtning och dess karaktärsdrag har dock genomgått stora förändringar. 
Ett tydligt exempel kan hämtas ur Datastraffrättskommitténs utredning som 
1992 övervägde bl.a. preventiv inhämtning av uppgifter ur flygbolagens pas-
sagerarregister för att exempelvis förhindra smuggling, en inhämtning som 
jämfört med de preventiva tvångsmedel som studerats här innebär ett förhål-
landevis lågt integritetsintrång. Kommittén beskrev i sitt betänkande sådan 
inhämtning av passageraruppgifter som ett urskillningslöst, obestämt och 
obegränsat uppgiftsinsamlande,1819 som har karaktären av ”fishing expedi-
tions” och som därför inte kunde godtas.1820 Liknande preventiv inhämtning 
av uppgifter som för individen får betecknas som betydligt känsligare har i 
senare förarbeten till 2012 års inhämtningslag beskrivits utifrån påtagligt mer 
positiva termer som förutsättningslöst, brett, och framåtblickande.1821

På samma sätt har beskrivningen av de personer som blir föremål för hem-
liga tvångsmedel genomgått en liknande begreppsförändring. tidigare talade 
lagstiftaren om potentiellt oskyldiga som blir föremål för integritetskränkan-
de tvångsmedel, särskilt om kravet på misstanke för att få nyttja metoden 
skulle sänkas från skälig misstanke.1822 i senare tids förarbeten talar lagstif-
taren istället om ”presumtiva brottslingar”.1823 Dessa individers intresse av 
att inte avslöjas som brottslingar har i andra sammanhang inte ansetts vara 
skyddsvärt,1824 trots att frågan om de faktiskt är skyldiga till en brottslig gär-
ning är vad som skulle bevisas.1825 Denna övergång är språkligt sett stundtals 
uppenbar. Frågan kan dock ställas om dessa uttryckssätt, som ändå i första 
hand består av ett antal skrivningar i ett mindre antal förarbeten, faktiskt 
kan ge ledning till några vidare slutsatser om lagstiftarens syn på tvångsme-
delsanvändningen faktiskt förändrats. Det är dock värt att komma ihåg att 
språkbruket inte står fritt från sin kontext. Det har förekommit i förarbetena 

1819 SOU 1992:110, s. 493
1820 Ibid. s. 497.
1821 Prop. 2011/12:55, s. 68, 84.
1822 Prop. 1988/89:124, s. 44.
1823 Prop. 2005/06:177, s. 46.
1824 Prop. 2004/05:143, s. 35.
1825 Se Beckman, Svjt 2006, s. 13.
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för att motivera långtgående principiella förändringar av förutsättningarna för 
användningen av hemliga tvångsmedel – förändringar som i sig själva visar 
på hur den bakom liggande analysen i sin tur har förändrats. Det nya språk-
bruket är snarare indikativt för hur och i vilken utsträckning de bakomlig-
gande analyserna förändrats i fråga om den preventiva verksamheten och dess 
metoder. Lagstiftaren kunde i förarbetena gett uttryck för att tidigare gällande 
analyser varit principiellt riktiga, att de preventiva tvångsmedlen till sin natur 
är behäftade med olyckliga uppoffringar i fråga om rättssäkerhet och integri-
tetsskydd som dock, tyvärr, är nödvändiga i ljuset av ett nytt säkerhetsläge. 
resonemangen i förarbetena antyder dock en utveckling som gått bortom en 
motvillig eller tveksam inställning till de preventiva tvångsmedlen, till en syn 
på dem som naturliga metoder i den preventiva verksamheten som drabbar 
personer vars personliga integritet ändå inte nödvändigtvis är skyddsvärd. 
Det är utifrån denna typ av resonemang svårt att undgå observationen att en 
övergång skett mot effektiviteten i den preventiva verksamheten som det prio-
riterade övergripande målet. Som påpekats av Säkerhetspolisen accepterar inte 
regeringen att terrordåd sker på svensk mark.1826 En konsekvent nollvision 
från lagstiftarens sida innebär i förlängningen krav på mycket långtgående 
preventiva verktyg för Säkerhetspolisens verksamhet. Sådana verktyg har som 
framgått i denna studie vuxit fram. Det är utifrån de avvägningsresonemang 
som föregått dessa lagstiftningsåtgärder tydligt att en preventiv utgångspunkt 
präglat säkerhetsintresset i avvägningen.

Det bör påpekas att denna preventiva utgångspunkt på många sätt är natur-
lig och till och med namngivande i fråga om preventiva tvångsmedel. Den har 
dock även identifierats i tidigare forskning utifrån ett något vidare perspektiv. 
Cameron har exempelvis noterat att ”när man vet att vissa människor är far-
liga är det lätt att betrakta rättssäkerhetsgarantier som onödiga hinder”,1827 
och identifierat en preventionistisk övergång från ett paradigm av ”brott-
utredning-lagföring-straff” till vad som i vissa frågor snarare får betraktas 
som ”övervakning-identifiering av brottsling-straff”.1828 Kriminologen Lucia 
Zedner menar att vi gått från ett ”post-crime” till ett ”pre-crime” samhälle där 
möjligheten att förhindra risker tävlar med, eller till och med får företräde 

1826 Se Säkerhetspolisen, Årsbok 2011, s. 44,
”Det finns en förväntan om att terrorattentat inte får ske. Så ser också regeringens upp-
drag till Säkerhetspolisen ut. Det är absolut vilket ibland leder till att vi måste avbryta 
attentatsplanering i ett tidigt skede. med hänsyn till eventuella allvarliga konsekvenser av 
ett terrorattentat måste vi ibland agera på vag information.”

1827 Cameron, Svjt 2007 s. 91.
1828 Ibid. s. 87.
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framför att reagera på de brott som begåtts. Liknande tendenser har noterats av 
asp som påpekat att preventionismen bygger på en föreställning om att avsak-
nad av brottslighet är normaltillståndet och där den preventiva ansatsen sker 
utifrån en logik där rättssystemets effektivitet mäts utifrån hur väl det lyckats 
förhindra brott, snarare än reagera på de brott som begås.1829 Den orientering 
mot straffrätt som post-crime samhället haft ersätts enligt Zedner också i allt 
högre grad av pre-crime logiken; säkerhet. Detta medför i sin tur att etablerade 
begrepp ersätts av nya. i post-crime samhället finns brott, gärningsmän, offer, 
brottskontroll, polisarbete, utredningar, rättegångar och straff. i pre-crime 
samhället ändras det tidsmässiga perspektivet till att handla om att förebygga 
och hindra det som inte ännu hänt och som kanske aldrig kommer att hända. 
Begreppen ersätts därför av beräkning, risk, osäkerhet, övervakning, försiktig-
hetsåtgärder, preventionism och ”över allt annat sökandet efter säkerhet”.1830

vidare har asp och Cameron pekat på fyra huvudsakliga rikser med denna 
preventiva utgångspunkt, 1) det finns ingen normativ standard för att mäta 
framgång och ingen gräns för vilka åtgärder som kan krävas för att förhindra 
något vilket skapar risker för överdrivna åtgärder, 2) att straffrätten blir ett 
verktyg för prevention ökar risken för repression och undantag från rättvi-
sestandarder, 3) tendensen att ingripa med straffrätt på ett tidigt stadium 
riskerar leda till felaktiga fällande domar, samt 4) tendensen att fokusera på 
prevention riskerar att skapa en ny relation mellan stat och medborgare och i 
slutändan ett fiende-baserat straffrättsligt system.1831

att lagstiftaren i ökad utsträckning antagit en preventiv utgångspunkt är 
således inte ett nytt eller ett särskilt förvånande resultat i fråga om preventiva 
tvångsmedel, men bekräftas alltså av förevarande studie. vissa slutsatser kan 
dock även dras rörande grunden för denna preventiva utgångspunkt i de 
lagstiftningsärenden och förarbeten som berörts i kapitel 7 och 8 ovan. Den 
preventiva utgångspunkten tycks, förutom en förändrad bild av den person-
liga integriteten som berörts i föregående avsnitt, ha sin grund i att synen på 
den potentiella effekten av fullbordade risker har förändrats. Säkerhetspolisen 
har som framgått av kapitel 3 ett arbetsområde av stor vikt för samhället. Det 
innefattar att skydda den centrala statsledningen och försvara konstitutionen 
och demokratin från angrepp från icke-demokratiska aktörer. Utöver detta ska 
Säkerhetspolisen förhindra allvarliga brott med politiska motiv eller som hotar 
funktionen i det demokratiska systemet, så som terrorbrott och system hotande 

1829 asp, 2013, s. 24–25.
1830 Zedner, 2007, nr 11, s. 262. jfr även Cameron, Svjt 2007, s. 87.
1831 asp & Cameron, 2009, s. 278–279.
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organiserad brottslighet.1832 Dessa brott har potential att orsaka stort mänskligt 
lidande och orsaka stor ekonomisk skada för samhället. Sedan terror attackerna 
den 11 september och de efterföljande attackerna i madrid och London, tycks 
terrorhotet ha aktualiserats i förarbetena i något större utsträckning än vad som 
skett tidigare. Samtidigt är hotet från internationell terrorism inte något som 
saknats i tidigare överväganden. Som behandlats i avsnitt 8.1 ovan så har ett 
inte obetydligt antal terrordåd ägt rum på svensk mark under andra hälften av 
1900-talet. Bland annat ockupationen och sprängningen av västtyska ambas-
saden år 1971 och flygkapningen i Bulltofta år 1972. Sverige har också upplevt 
ett statsministermord där mördaren fortfarande är okänd. att Sverige tidigare 
varit en skyddad vrå i världen som på något sätt vaknat upp efter 11 september 
finner därför inte stöd i förarbetena.1833

Det faktiska hotet från terrorism i stort har således funnits tidigare och 
också berörts i förarbetena. Däremot är det förhållandevis tydligt från senare 
förarbetsuttalanden att bedömningen av vikten att förhindra dessa hot från 
att förverkligas har förändrats. i propositionen till 2007 års preventivlag 
angavs exempelvis att effektiviteten i betydelsen antalet förhindrade brott inte 
behövde  vara särskilt stor för att lagstiftningen skulle anses vara värdefull för 
samhället.1834 Bedömningen av den potentiella skadan av varje givet fullbor-
dat brott torde därmed ha ökat genom att fokus delvis skiftat från det sanno-
lika resultatet av exempelvis ett terrordåd, till det potentiella, värsta scenariot, 
av ett fullbordat dåd,1835 samtidigt som toleransen för förekomsten av allvar-
liga brott minskat.1836 attackerna den 11 september och senare terrordåd har 
sannolikt bidragit till en förändrad föreställningsförmåga hos lagstiftaren för 
de potentiella följderna av ett terrordåd. Genom att bedömningen av behovet 
att förhindra dessa brott ökat, skiftar också fokus från utredningsarbete till 
prevention.1837 Genom detta förändrade synsätt tvingas också statsmakterna 

1832 Se ovan avsnitt 3.2.2.
1833 Den parlamentariska utredning som tillsattes efter den 11 september presenterade för-
visso i sitt betänkande vissa överväganden som talade för att preventiva tvångsmedel skulle 
kunna införas, men endast i sammanhanget av en förändrad, civil, organisation för Säkerhets-
polisens underrättelseverksamhet. Utredningen antydde också att den genom sitt direktiv var 
bunden till att föreslå förbättringar för effektiviteten i den brottsförebyggande verksamheten, 
men framförde samtidigt att den ansåg det viktigt att visa återhållsamhet vad gäller förstärk-
ningar av säkerhetsapparaten.
1834 Se ovan avsnitt 8.2.3.
1835 Se avsnitt 3.1.1.2.
1836 Se asp, 2013, s. 24–25 som menar att frånvaro av brott numera i större utsträckning 
betraktas som ett normaltillstånd där förekomst av brott ses som ett systematiskt misslyck-
ande.
1837 jfr Prop. 2005/06:177, s. 38.
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att se över de verktyg som finns tillgängliga för den preventiva verksamheten. 
Genom att denna utveckling äger rum samtidigt som behovet av uttryckligt 
lagstöd genom Europakonventionen blivit allt tydligare även inom området 
rikets säkerhet tvingas lagstiftaren också skapa preventiva inhämtningsmöj-
ligheter genom lag, där detta behov tidigare eventuellt hade tillgodosetts vid 
sidan av det rättsliga ramverket.

att synen på de potentiella följderna av ett fullbordat brott förändrats i en 
mer preventiv riktning kan kopplas samman med tendenser som forskningen 
identifierat i samhället i stort. Här kan särskilt nämnas Ulrich Becks analys 
av att samhället gått från ett klassamhälle till ett risksamhälle, där det senare 
definieras utifrån risker och hot som det inte går att isolera sig från då de är 
katastrofala eller globala i sin natur och omfattning. Becks teori om hur driv-
kraften i samhället blir något framtida och overkligt, hur det inte längre är 
vad som hänt historiskt som motiverar våra handlingar, utan det potentiella 
som kan komma att hända, passar väl in på de tendenser som observerats i 
denna studie. även om vissa hot och viss förstörelse redan är verklighet, finner 
riskargumentet enligt Beck sin verkliga sociala styrka i projicerade framtida 
hot om sådan förstörelse att åtgärder i efterhand blir omöjliga. Detta gör 
att hoten redan som hypoteser och prognoser får praktisk relevans för att 
styra förebyggande åtgärder.1838 Dessa hot skapar vad Beck beskriver som 
rädslans samhörighet, en slags solidaritet av rädsla som i slutändan blir till en 
politisk kraft.1839 vid tidpunkten för Becks teorier rådde en viss osäkerhet 
om hur rädslans sammanbindande kraft fungerade, vilket slags motivation 
och handlingskraft den frigjorde och hur kompromissvillig en gemenskap 
blir som knyts samman av yttre hot och som föder rädsla. ”Kan rädslans 
sociala kraft verkligen spränga den individuella nyttokalkylen?”1840 i viss mån 
tycks Beck fått svar på dessa frågor i samband med utvecklingen på säkerhets-
området under det senaste decenniet. För även om Beck främst fokuserade 
på framtida hot i form av miljökatastrofer och kärnvapenkrig, står det klart 
att risksamhället utifrån delvis andra hot nu fått genomslag. riskanalyser-
nas inflytande på politiska beslut och lagstiftning har uppmärksammats allt 

1838 jfr Beck, 1998, s. 48. Beck menade att detta även påverkade samhällets drivkrafter, 
”medan utopin om jämlikhet innehåller en mängd konkreta och positiva mål för en föränd-
ring av samhället, förblir utopin om säkerhet egendomligt negativ och defensiv. Här handlar 
det i grund och botten inte längre om att uppnå något ”bra” utan bara om att förhindra det 
värsta.” se Beck, 1998, s. 69.
1839 Ibid. s. 69.
1840 Ibid. s. 70.

13-50 Iustus Markus N, 16 okt   499 2013-10-16   16.34



500

10 Den digitala rättsstaten

mer.1841 Det finns också starka beröringspunkter mellan Becks risksamhälle 
och tendenser som identifierats i svensk kontext.1842 Samma utvecklingsten-
denser går alltså också att observera i lagstiftarens avvägningar i förevarande 
studie. Det kan förvisso diskuterats om den rädsla som hoten medfört skapat 
en samhörighet som spränger den individuella nyttokalkylen, men den tycks 
ha påverkat politikernas benägenhet att argumentera utifrån risker, hot och 
potentiella konsekvenser. Det går efter 11 september att i ökad utsträckning 
identifiera en säkerhetsretorik som för att använda en formulering från Bigo 
& Guild ”producerar en uppfattning om att världen är osäker, vilket förstär-
ker det så kallat nödvändiga i en slags politisk diskursiv spiral som omformar 
påståenden om säkerhetshot till bevis om säkerhetshot”.1843 En upplevelse av 
att närmast apokalyptiska effekter av ett terrodåd kan vara nära förestående 
förändrar utgångspunkten från ett normalläge till en mer exceptionell situa-
tion som kan motivera brådskande preventiva åtgärder baserade på befarat 
framtida beteende istället för noggranna överväganden baserade på fakta och 
åtgärder föremål för sedvanliga rättssäkerhetsgarantier.1844 i förhållande till 
dessa framtida okända risker och hot riskerar besluten utgå från en föreställ-
ning om att underrättelsemyndigheterna genom sina tekniska system och 
profiler kan agera med visshet om framtiden istället för spekulativa progno-
ser.1845 i praktiken föreställningen att om vi matar underrättelsemyndigheten 
med tillräckligt mycket material i form av uppgifter om enskilda individers 
förehavanden kan de förutspå framtiden med en viss grad av säkerhet.

Ett omedelbart hot behöver enligt samma preventiva logik inte nödvändigt-
vis definieras som något omedelbart förestående, utan kan lika gärna utgöras 
av något potentiellt eller sannolikt framtida, som genom omedelbar handling 
tänkbart kan förebyggas eller förhindras.1846 Detta framtida och immateriella 

1841 Se bl.a. Bigo & Guild, 2007, s. 99–121, Gill, 2009, s. 80–83.
1842 Se exempelvis asp, 2013, s. 28, Flyghed, 2003, s. 94, träskman, Svjt 2007 s. 101–121, 
Niemi-Kiesiläinen, 2004, s. 523–538, Flyghed, 2000, s. 231.
1843 Se Bigo & Guild 2007, s. 108.
1844 jfr Bigo & Guild, 2007, s. 116, även Cameron, Svjt 2007, s. 91.
1845 Ibid. s. 116.
1846 Exempel på detta är när USa:s justitieminister Erik Holder i ett tal presenterade Obama-
administrationens rättsliga rättfärdigande av riktade attacker mot amerikanska medborgare i 
utlandet, så som den som dödade al-Qaida propagandisten anwar al-awlaki i afghanistan. 
Holders rättsliga analys utgår från att om medborgare som al-awlaki utgör ett omedelbart 
väpnat hot mot USa:s nationella säkerhet och inte kan gripas, är ett dödande av denne inte 
olagligt. Kravet på omedelbart hot innebär dock inte ett krav på att medborgaren själv skulle 
utföra en nära förestående attack mot amerikanska intressen, utan snarare en bedömning om 
vad som kan tänkas hända i framtiden om inte personen stoppas när ett tillfälle ges som kan-
ske inte återkommer. ”The evaluation of whether an individual presents an ”imminent threat” 
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hot innebär i sin tur en utvidgning av de omständigheter som kan motivera 
åtgärder utifrån nationell säkerhetshänsyn.

Övergången från ett tänkande kring sannolikhet till ett tänkande kring 
potentiella risker kan också kopplas till förändringar i samhällets attityder och 
uppfattning om framtiden. Framtiden uppfattas allt mer som något predeter-
minerat och frånkopplat från nutidens mänskliga aktiviteter. Samhället utgår 
därför i sina planer och framtidsscenarier mer och mer från det värsta tänk-
bara scenariot, snarare än från det mest sannolika. Detta leder till en förstärk-
ning av de upplevda riskerna.1847 Följden kan bli att alla tänkbara upplevelser 
blir omvandlade till risker som ska hanteras, och det okända blir något som 
ska bemötas med tveksamhet och oro och med en förväntan om att det värsta 
tänkbara scenariot kommer att inträffa.1848 även om dessa förhållningssätt 
till risk och rädsla kan beskrivas som någon form av försiktighetsprincip, så 
leder de inte nödvändigtvis till att man förhåller sig försiktigt till risker och 
hot. i sin jakt på det värsta tänkbara scenariot leder detta förhållningssätt 
istället till kontinuerligt ökade insatser och krav på snabba åtgärder.1849 Detta 
synsätt har också potential att institutionaliseras. Giorgio agamben menar 
exempelvis att den åtskillnad mellan normaltillstånd och undantagstillstånd 
som sedan romarriket präglat rättsordningen i stor utsträckning har börjat 
upphävas.1850 istället ersätts i alla de västerländska demokratierna utfärdandet 
av undantagstillstånd ”steg för steg av en generalisering utan motstycke av 
säkerhetsparadigm som regerandets normala teknik”.1851

Det säkerhetsintresse som underbygger det studerade regelverket är sam-
tidigt av stor vikt, vilket också återspeglas i de metoder som lagstiftaren valt att 
ge Säkerhetspolisen. att detta säkerhetsintresse och de hot som underbygger 
det skulle vara överdrivna eller blåsas upp av statsmakterna är inte sannolikt, 
men är en fråga som inte är möjlig att svara på genom den förevarande studien. 
av intresse för denna studie har inte heller i första hand varit säkerhetshoten 

incorporates considerations of the relevant window of opportunity to act, the possible harm 
that missing the window would cause to civilians, and the likelihood of heading off future 
disastrous attacks against the United States”. Se U.S. Department of justice, 2012.
1847 Se Furedi, 2007, s. 68. jfr även Gill, 2009, s. 81–82. Detta kan också illustreras av den 
1 % doktrin som tillskrivits USa:s förre vicepresident Dick Cheney som stadgade att ett 
ovisst men potentiellt framtida terrorhot av katastrofal natur måste förebyggas även om det 
bara var 1 % risk att det inträffar. Se Suskind, 2007.
1848 jfr Furedi, 2006, s. 5.
1849 Furedi, 2007, s. 71.
1850 agamben, 2005, s. 23–24.
1851 Ibid. s. 31.
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som sådana, utan vilken utgångspunkt lagstiftaren tagit i sin analys av hoten, 
hur lagstiftaren anser att dessa hot ska mötas, och vilka rättsliga verktyg som 
givits myndigheterna för att utföra sitt arbete.

i samtliga de lagstiftningsinsatser som studerats nämns på ett eller annat sätt 
att de informationsinhämtande tvångsmedlen är ett intrång i den personliga 
integriteten som kan motiveras utifrån att de brott eller hot som ska förebyggas 
eller förhindras är särskilt allvarliga sådana som har stor betydelse för samhäl-
lets säkerhet.1852 Samtidigt understryks betydelsen av att inhämtningen ska 
vara anpassad till den osäkra och framåtsyftande ansats som underrättelseverk-
samheten bedrivs utifrån. allt för höga krav på bevisläget för att få använda 
de aktuella metoderna skulle göra att tvångsmedlen sällan kommer att kunna 
användas vilket skulle leda till att effektiviteten i underrättelseverksamheten 
blir lidande.1853 argumentationen tycks därmed bestå i att när det gäller dessa 
mycket allvarliga brott och hot är det en ofrånkomlig och acceptabel omstän-
dighet att tvångsmedlen kan komma att drabba även oskyldiga eftersom den 
preventiva verksamheten inte kan leva upp till de krav som tidigare ställts 
på sådana intrång. Det får förutsättas att det är ett förhållandevis litet antal 
individer som kan tänkas begå de mycket allvarliga brott som verksamheten 
är inriktad på, varför ett högt straffvärde begränsar de som potentiellt drabbas 
av inhämtning. Samtidigt innebär en mycket låg misstanke eller låga krav på 
de omständigheter som föranleder en riskbedömning kring en viss individs 
inblandning att fler kan tänkas omfattas av tvångsmedlet och dessutom fler 
som utan att vara inblandade i brott blir föremål för tvångsmedel.

Lagstiftaren söker genom de preventiva tvångsmedlen skapa en möjlig-
het till inhämtningsåtgärder före den tidpunkt där en förundersökning kan 
inledas och kravet på skälig misstanke ställs upp, men ändå med vissa faktiska 
omständigheter som talar för att vissa specifika brott kan vara förestående. 
Samtidigt innebär detta vissa konkreta problem. För att nå upp till kravet på 
specificitet rörande de aktuella brottens straffvärde, krävs viss konkret infor-
mation. När denna konkreta information finns är det tillgängliga utrymmet 
innan förundersökning ska inledas mycket litet. vidare är omständigheter som 
pekar ut den enskilde som intressant i förhållande till ett framtida, ännu icke 
existerande, potentiellt händelseförlopp, svårare att kontrollera och avfärda 
än omständigheter som pekar ut en enskild som misstänkt i fråga om ett 
redan existerande, påtagligt och konkret brott.1854 Det gör det svårt att avfärda 

1852 Se kapitel 8 ovan.
1853 Se exempelvis prop. 2005/06:177, s. 55–56 och prop. 2011/12:55, s. 84–85.
1854 jfr Solove, 2011, s. 29.
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inkomna uppgifter som osannolika eller mindre troliga att potentiellt leda 
fram till ett brott.

Hur ovanstående utrymme för underrättelseinhämtning ska upprätthållas 
har utvecklats även under den förhållandevis korta tid som den preventiva 
inhämtningen varit lagreglerad. Steg för steg har misstankens paradigm över-
gått till rekvisit som bygger på risk eller effektivitet i verksamheten. 2007 
års preventivlag och dess rekvisit ”särskild anledning att anta” får ses som 
näraliggande någon form av mindre konkret misstanke.1855 Ett steg bort från 
denna logik har som nämnts i avsnitt 8.2.6.1 föreslagits av Utredningen om 
vissa hemliga tvångsmedel 2012 som föreslog en övergång till en mer renod-
lat riskbedömning med begrepp som ”påtaglig risk”, eller ”kan befaras”.1856 
Genom 2012 års inhämtningslag har lagstiftaren övergått till en bedömning 
av nyttan uppgifterna kan ha i den preventiva verksamheten. Övergången är 
principiellt intressant då det skiftar fokus från personen som blir föremål för 
åtgärden till organisationen som utför den. Kopplingen till en viss person är 
i detta regelverk ännu svagare och kopplas inte längre till varken misstanke 
eller risk utan utgår istället från åtgärdens förväntade effektivitet i verksamhe-
ten.1857 Genom 2012 års inhämtningslag behöver individen därför i princip 
varken misstänkas för att ha gjort något, eller antagas  komma att göra något, 
om underrättelsemyndigheten anser att inhämtning av dennes kommunika-
tion ändå kan vara av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka 
brottslig verksamhet.

Ytterligare ett steg från misstankens paradigm ligger signalspaningen. Här 
sker istället inhämtningen utifrån vilka fenomen som är av intresse för de 
inriktande myndigheterna. Den logik som underbygger signalspaningen är 
så väsensskild från andra former av inhämtning att en direkt jämförelse är 
svår att göra. Delvis bygger den förändrade logiken på att de tekniska för-
utsättningarna förändrats. Om all kommunikation kan sökas igenom efter 
information som kan kopplas till ett visst fenomen behöver inte myndig-
heten motivera varför en person blir föremål för inhämtning istället för en 
annan. Personen blir (förutsatt att urvalet fungerar som det skall) föremål 
för inhämtning utifrån att personen varit delaktig i kommunikation som till 
synes rör ett ämne av intresse för de inriktande myndigheterna, alternativ med 

1855 Se vidare avsnitt 7.1.1.2 ovan. Detta beviskrav har kritiserats av bl.a. Lindberg som 
menar att det skapar otydlighet och kan leda till smittoeffekter mellan underrättelseverksam-
heten och brottsutredande verksamhet i förhållande till tvångsmedelsanvändningen. Se Lind-
berg, 2009, s. 697.
1856 SOU 2012:44, s. 83.
1857 jfr ovan avsnitt 7.2.1.
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en person som kan förutses vara inblandad i kommunikation med relevans 
för dessa ämnen. misstankar och prognoser smyger sig i signalspaningen in 
endast bakvägen, genom att de sökbegrepp som används sannolikt blir valda 
utifrån sådana uppgifter eller misstankar som de inriktande myndigheterna 
och signalspaningsmyndigheten har om vilka tekniska parametrar, adresser, 
individer, nyckelord etc. som kan vara relevanta för att kartlägga de fenomen 
som verksamheten är inriktad mot. De närmare formerna för urvalet och 
utformningen av dessa sökbegrepp har lagstiftaren inte valt att reglera i detalj, 
annat än i mer generella ordalag så som att de ska utformas och användas med 
respekt för enskildas personliga integritet och så att signalspaningen medför 
ett så begränsat integritetsintrång som möjligt. Utöver detta ska det finnas sär-
skilda skäl för att välja sådana sökbegrepp som är hänförliga till en viss person, 
vilket dock har visat sig vara svårt att leva upp till i praktiken.1858 att urvalet 
av sökbegrepp, som är det som blir nästan ensamt avgörande för det faktiska 
integritetsintrånget inte förenats med några närmare detaljföreskrifter innebär 
att den prövning som Försvarsunderrättelsedomstolen har att göra framför 
allt kommer att handla om att undvika av onödiga integritetsintrång och 
sök parametrar. En mer förutsättningslös prövning av behovet av inriktningen 
och därtill hörande sökbegrepp kontra integritetsintrånget tycks regeringen 
i propositionen varit ovillig att ålägga domstolen.1859 Genom att signalspa-
ningen därigenom kopplats så tydligt mot generellt uttryckta ändamål, som i 
sin tur ska prövas utifrån generella hänsyn, blir de konkreta effekterna mycket 
svårbedömda. tydligt är dock att metoden helt frångår tidigare gällande rätts-
liga principer för statens tillgång till enskilda individers kommunikation.

10.3 tekniken som lagstiftare
Den tredje övergripande slutsatsen är att tekniken och de tekniska möjlig-
heterna har utgjort incitament till ny lagstiftning och har tenderat till att 
forma villkoren för samhällets maktbefogenheter inom området istället för 
att lagstiftaren dikterat villkoren för tekniken.

Samspelet mellan teknik och juridik beskrivs ofta som en katt-och-råtta lek 
där juridiken kämpar för att hänga med i den tekniska utvecklingen och där 
den nationella suveräniteten och statsmakten utmanas av informationstek-
nologin.1860 Samspelet mellan teknik och juridik är dock inte så ensidigt som 

1858 Se avsnitt 8.4.5 ovan.
1859 Se avsnitt 7.3.3 ovan.
1860 jfr Cavelty et. al., 2007, s. 152.
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att juridiken jagar efter tekniken. Snarare bör illustrationen vara den av ett 
samspel mellan juridik, teknik och politik, där lagstiftaren kan närma sig tek-
niken på olika sätt. Den tekniska utvecklingen skapar möjligheter där sådana 
inte tidigare fanns, och dessa möjligheter leder vidare till politiska incitament 
och rättsliga konstruktioner. Denna utveckling kan illustreras av hur tekni-
ken nu möjliggör att stora delar av den e-post och telefontrafik som färdas i 
de internationella kommunikationsnäten på automatisk väg söks igenom av 
olika staters underrättelseorganisationer på jakt efter vissa nyckelord. Sådan 
genomsökning har inte varit tekniskt möjlig vad gällde traditionell fysisk post 
utan enorma personalinsatser och tid, vilket sannolikt bidragit till att en sådan 
kontroll i Sverige inte genomförts på stor skala i fredstid.1861 Utifrån att det 
nu är möjligt att genomföra liknande integritetsintrång enkelt och effektivt 
och att denna typ av övervakning vid ungefär tidpunkt kommit att bli rättsligt 
tillåten, så kan man fråga sig om den personliga integriteten står i omvänd 
relation till effektiviteten i tillgängliga metoder för övervakning.1862

Det finns påtagliga risker med att låta de tekniska möjligheterna bestämma 
gränserna för samhällets maktbefogenheter i fråga om intrång i den privata 
sfären. De tekniska möjligheterna till övervakning är redan omfattande och 
kommer sannolikt bli allt mer långtgående. Nästan inga lagstiftningsåtgärder 
som innebär integritetsintrång tycks gå att genomföra utan att någon gör 
kopplingar till George Orwells roman Nittonhundraåttiofyra.1863 Samtidigt är 
det värt att påpeka att den tekniska utvecklingen redan sprungit ifrån detta 
litterära övervakningssystem och fått det att framstå som en primitiv och 
inte särskilt djuplodande form av övervakning.1864 Som Lessig har påpekat 
kunde den centrala teleskärmen i Orwells roman sända och ta emot video och 
ljud, men det var en synlig övervakning och du som övervakad delvis kunde 

1861 Däremot finns möjligheten såväl praktiskt som juridiskt för statsmakten att under vissa 
omständigheter öppna och genomsöka vissa enskilda individers, eller gruppers fysiska post. 
Sådana möjligheter existerar rättsligt i Sverige genom institutet postkontroll i rättegångsbal-
ken. i kristider har förändrade prioriteringar också tillgängliggjort resurser till sådan manuell 
kontroll; under andra världskriget granskades varje vecka cirka 200 000 brev och beräkningen 
är enligt Säkerhetspolisen att cirka 11 miljoner telefonsamtal avlyssnades under krigsåren. Se 
Säkerhetspolisen 2013.
1862 Se Boyle, 1996, s. 4, se även Lessig, 2006, s. 22.
1863 Orwell, 2003. abrahamsson har ondgjort sig över att integritetsdebatten alltid reduceras 
till att handla om Orwells storebrorssamhälle, se abrahamsson, Svjt 2009 s. 425.
1864 jfr exempelvis taylor, j. 2005, s. 227, som dock inte tycker detta är problematiskt, utan 
anser att denna utveckling bör välkomnas.
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avgöra vad den kunde se och du visste var du kunde gömma dig.1865 idag är 
övervakningen inte bara osynlig, eftersom du inte vet om dina sökningar på 
internet bevakas, eller om en kamera försöker identifiera vem du är, den är 
också automatiserad och digitaliserad. Där övervakningssamhället i fiktionens 
Oceanien var beroende av stora mängder väktare som satt vid bildskärmar och 
bevakade medborgarna genom sina teleskärmar så kan dagens övervakning i 
stor utsträckning skötas av en dator som observerar, korrelerar, filtrerar och 
sammanställer övervakningen till en sökbar produkt. ”Bristerna” i Orwells 
övervakningssamhälle är enligt Lessig nu åtgärdade på ett sätt inte ens Orwell 
kunde föreställa sig.1866 Det bör dock framhållas att det inte nödvändigtvis 
är övervakningssystemen som det i Nittonhundraåttiofyra som i sig själva 
nödvändigtvis utgör det problem som riskerar bli mest aktuellt, utan kanske 
snarare Kafkas beskrivningar av byråkratiska maktsystem, där hemlig infor-
mation ligger till grund för långtgående beslut om medborgarna, men vars 
grunder den enskilde aldrig får ta del av.1867

Samtidigt som det är tacksamt att dra paralleller till både panoptiska teorier 
och tal om storebrorssamhällen så är det viktigt att notera att ökad övervak-
ning mycket sällan behöver vara ett resultat av onda intentioner. Framväxten 
av övervakningsmekanismer är i stor utsträckning att betrakta som en mång-
tydig och svårförståelig process.1868 inte bara övervakningen förändras genom 
tekniken, forskningen har börjat uppmärksamma det nära sammanhanget 
mellan teknik och säkerhet och hur tekniken skapar en bild av vad säkerhet  
är och hur vi når dit. Exempelvis kan sociala faktorer få stå tillbaka när säker-
hetsfrågor i allt större omfattning definieras som och reduceras till att handla 
om teknik.1869

Effekterna av den tekniska utvecklingen för den personliga integriteten är 
inom det studerade området kanske mer påtagliga än på många andra. Det 

1865 Det bör dock framhållas att Lessig möjligen underskattar Orwells fiktiva övervaknings-
samhälle, vilket framgår av början av boken, Orwell, 2003, s. 5.

”There was of course no way of knowing whether you were being watched at any given 
moment. How often, or on what system, the Thought Police plugged in on any individual 
wire was guesswork. it was even conceivable that they watched everybody all the time. 
But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live – 
did live, from habit that became instinct – in the assumption that every sound you made 
was overheard, and, except in darkness, every movement scrutinized.”

1866 Lessig, 2006, s. 209–210. Noteras bör att Lessig menar att hänvisningar till Nittonhund-
raåttiofyra så gott som alltid är meningslösa, men att just denna observation är värd att göra.
1867 jfr Solove, 2011, s. 27. Kafka har berört sådana frågor i sina böcker Processen och Slottet.
1868 Lyon, 2003, s. 13.
1869 jones, 2009, s. 81–103.
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kan därför vara svårt att minnas den teknikoptimism som präglade framväx-
ten av internet och den tillhörande tilltron till att tekniken alltid växte fri 
från statlig kontroll och i riktning mot ökad frihet. redan 1997 konstate-
rade james Boyle att denna optimism inför teknikens frihetsvisioner sanno-
likt var naiv, då den teknik som skulle garantera frihet samtidigt innebär en 
intensifiering av möjligheterna till övervakning i såväl det offentliga som det 
privata. i den utsträckning den digitala tekniken skulle ge större frihet och 
manöverutrymme till individen skulle enligt Boyle riskerna som detta för med 
sig att ”ligga till grund för ett – ofta mycket berättigat krav – på att panopti-
con byggs in ’fri hetens tekniker’”.1870 även om framväxten och betydelsen av 
internet kan störa klassiska teorier och föreställningar om jurisdiktion och 
auktoritär makt riktad mot en befolkning, så ser situationen annorlunda ut 
om man istället beaktar den maktutövning som Foucault presenterat, som 
bygger på övervakningsmetoder och en distribuerad och självpåtagen under-
kastelse under maktens villkor. När dessa övervakningsmetoder byggs in i 
kommunikationssystemens grundläggande infrastruktur förvandlas kommu-
nikationstekniken från något som skulle stå fritt från makten till ett verktyg 
för den.1871 Det går utifrån detta perspektiv att dra slutsatsen att vad internet 
och modern kommunikationsteknik har gjort är inte så mycket att lösa upp 
statsmaktens auktoritet som att skapa en större överlappning av jurisdiktioner 
och ökad rättslig pluralism på telekommunikationsområdet.1872

En ytterligare faktor som har potentiellt stor inverkan på de tekniska och 
rättsliga möjligheterna till inhämtning inom området är hur säkerhet och tek-
niska system för att uppnå denna säkerhet i allt större utsträckning utvecklas 
till en handelsvara på en öppen marknad. Det finns en framväxande säker-
hetsindustri vars affärsidé är att sälja olika former av säkerhet till konsumen-
ter, företag och myndigheter utmanar det offentligas monopol som ansvarig 
för samhällets säkerhet.1873 Säkerhetsfrågor drivs av företrädare för ett växande 
säkerhets-industriellt komplex som inte bara presenterar nya hotbilder och 
kommersiella verktyg och tjänster för att lösa dessa hot, utan även tar över 
roller och funktioner som tidigare fylldes av statliga aktörer.1874 Denna säker-

1870 Boyle, 1997, s. 204.
1871 Ibid. s. 187.
1872 jfr Cavelty et. al. 2007, s. 152.
1873 Zedner, 2009, s. 89–115.
1874 Gill, 2009, 78–102, s. 82. Gill pekar också på en intressant historisk parallell där polisen 
i USa i stor utsträckning började införskaffa helikoptrar på 70-talet när helikoptertillverkarna 
efter vietnamkriget sökte ersätta den förlorade marknad som krigsmakten hade utgjort. En 
tendens som nu kan observeras med förarlösa flygplan, s.k. drönare. SiPri har å sin sida 
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hetsindustri blir allt mer påtaglig inom kommunikationsområdet där system 
för avlyssning, lagring och analys av kommunikationsdata utgör en lukrativ 
marknad.1875 De kommersiella aktörerna på denna marknad utvecklar allt 
mer sofistikerade system för inhämtning, system som genom den svenska 
anpassningsskyldigheten inte nödvändigtvis innebär några ökade kostnader 
för underrättelsemyndigheten. Detta leder i sin tur till ett ökat tryck på lag-
stiftaren att införa nya former av teknisk övervakning.

Kostnaden för varje individuell inhämtningsåtgärd tillsammans med kost-
naden för myndigheten att medelst personella resurser bearbeta det inhämta-
de materialet för att hitta och analysera relevant information påverkar förvisso 
myndigheterna. En större inhämtning innebär således en ökning av kostna-
derna på inhämtnings- och bearbetningsstadiet. Samtidigt kan kostnader för 
inhämtningen förskjutas mot operatörerna genom att ökad automatisering 
sker av de system som sköter utlämnande av uppgifter till brottsbekämpande 
myndigheter. När PtS för första gången standardiserade taxorna för sådant 
utlämnande gavs brottsbekämpande myndigheter rabatt på 50 % av kostna-
den om utlämningen skedde genom ett automatiserat system.1876 rabatten 
motiverades av att ett sådant utlämnande krävde mindre personalresurser hos 
operatörerna. Genom att exempelvis kräva mycket korta ledtider för utläm-
nande av uppgifter kan Säkerhetspolisen i princip tvinga fram en anpassning 
som förutsätter sådana automatiserade system och därigenom minska sina 
egna kostnader för utlämnande. i allt större utsträckning har också tekniska 
system för övervakning kommit att gå från internt utvecklade anpassningar 
till kommersiellt utvecklade produkter på en konkurrensutsatt marknad där 
kostnaderna för sådana tekniska anpassningar drivs nedåt. Något som torde 
öka anpassningsviljan hos tele- och internetoperatörerna.

Den omfattande marknaden för mjukvarulösningar inom säkerhets- och 
underrättelseområdet som möjliggör effektivare behandling av mycket stora 
mängder data innebär att underrättelsemyndigheten kan minska transak-
tionskostnaderna på bearbetnings- och analysstadiet av verksamheten genom 
automatiserad och statistisk bearbetning.1877 Sådana system blir ekonomiskt 
och tidsmässigt tilltalande för myndigheten som därigenom potentiellt kan 
få ut mer underrättelser ur en större mängd råmaterial till lägre kostnad än 

observerat hur militärindustrin har börjat köpa upp företag inom internetsäkerhetsbranchen, 
vilket möjligtvis talar för en övergång från det militär-industriella komplex Eisenhower var-
nade för till ett säkerhets-industriellt komplex. jfr Boulanin, 2013.
1875 Se även ovan avsnitt 5.2.2.3.
1876 Se avsnitt 5.2.2.3 ovan.
1877 Se avsnitt 5.2.2.2 ovan.
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tidigare. Denna utveckling – ökade möjligheter till inhämtning, utan motsva-
rande personella möjligheter till analys leder dock även till ett större beroende 
av sådana tekniska analysverktyg. Ekonomiska drivkrafter utgör incitament 
till större tilltro till sådana lösningar än mer kostsamma spaningsmetoder så 
som infiltration, fysisk spaning eller källdrivning. i slutändan är elektronisk 
spaning i förhållande till andra spaningsmetoder en billig och tidseffektiv 
metod. För att exempelvis följa en individs exakta rörelser över längre tid 
krävdes tidigare enorma personalinsatser. Nu krävs endast en begäran om 
data från individens mobiltelefonoperatör till ett enhetspris. Detsamma gäller 
många andra typer av övervakning. jämfört med tidigare metoder är elek-
tronisk övervakning nu både bekväm, lättillgänglig och billig. Som Posner 
uttryckt det: ”technological progress poses a threat to privacy by enabling 
an extent of surveillance that in earlier times would have been prohibitively 
expensive”.1878

Den ovanstående utvecklingen innebär inte nödvändigtvis att regeringar 
alltid medvetet söker använda teknik för kontrolländamål. Däremot är incita-
menten för statsmakterna att stärka integritetsskyddet i ny teknik inte särskilt 
påtagliga.1879 Såväl företag som brottsbekämpande myndigheter tjänar på att 
ny teknik ger nya möjlighet att ta del av information om de individer som 
använder den. i många fall tjänar individen, åtminstone kortsiktigt, också på 
detta. Personlig information blir en handelsvara vars värde är svår att upp-
skatta men som ofta innebär att kommunikationstjänster, sociala nätverk och 
andra förmåner blir tillgängliga utan monetär kostnad för individen.1880 De 
kontrollmöjligheter som uppstår blir därigenom vardag och betraktas som 
inneboende i tekniken och såväl myndigheter som individer vänjer sig vid att 
de används.1881 resultatet är, som nyktert påpekats av Koops & Leenes, en 
långsam, nästan omärkbar eroderande effekt på den personliga integriteten 
som kräver medveten ansträngning och stora resurser för att stoppa.1882

att teknisk utveckling påverkar lagstiftningen är alltså tydligt. Nya tekniska 
möjligheter tenderar till att generera ett behov av att utnyttja dessa möjlighe-

1878 United States v. Garcia, No. 06-2741., 2 februari, 2007.
1879 Se Koops & Leenes, 2005, s. 177.
1880 jfr Ibid. s. 184.
1881 Ibid. s. 177.

”Non-interceptable telecommunications is forbidden because the police have become so 
accustomed to intercepting telecommunications that a large part of their work is based on 
this method. identification is made obligatory because government employees feel they 
simply have to know the identity of citizens in order to be able to do their jobs.”

1882 Ibid. s. 177.
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ter, varvid rätten tvingas anpassas på ett eller annat sätt. även om en del nog 
skulle föredra att vissa tekniska möjligheter lämnades därhän så är det på sikt 
svårt att ignorera att de finns. Något som inte bara påverkar säkerhetsområdet 
utan även områden med svåra etiska frågeställningar som skapandet av skräd-
darsydda barn, tekniska inplantat och biomedicinsk ingenjörskonst, artificiell 
intelligens, etc. varthän denna utveckling leder är svårt att förutspå och troligt-
vis ännu svårare att reglera rättsligt på förhand. att den tekniska utvecklingen 
innebär att vi långsamt kryper mot ett mer transparent samhälle där alla vet allt 
om alla, eller åtminstone vissa grupper vet allt om andra grupper behöver inte 
vara ett domedagsscenario.1883 Det är helt enkelt ett annat typ av samhälle än 
det pluralistiska och individualistiska västerländska samhälle vi har idag. men 
det är säkrast att inte blint acceptera denna förvandling som en ofrånkomlig 
del av den tekniska utvecklingen.1884 Koops & Leenes förespråkar därför att en 
försiktighetsprincip tillämpas i likhet med inom miljöområdet:

”Privacy, like the environment, is invisible but very much a constitutive factor 
of the world in which we live, and again, as is the case with the environment, 
erosion of privacy is usually irreversible. This means that individuals should 
not give up privacy and that precautionary measures are called for until soci-
ety knows more about the consequences of irreversibly giving up privacy.”1885

att teknisk utveckling på sikt styr, eller åtminstone starkt påverkar rättsut-
vecklingen betyder dock inte att lagstiftaren behöver låta teknikutvecklingen 
gå före rätten i konkreta fall. Som visats i kapitel 9 så tenderar lagstiftaren 
att vilja ”ta höjd” på teknikutvecklingen genom att lämna utrymme för den 
i rätten genom exempelvis teknikneutralitet – ett sätt att låta rätten hantera 
teknikutveckling utan att behöva anpassas. Detta innebär dock samtidigt 
att lagstiftaren i viss mån medvetet överlåter till tekniken, och inte politi-
ken, att styra rättsutvecklingen. Som också framgått av kapitel 9 ovan har 
teknikneutra litet utifrån myndighetsperspektiv vissa klara fördelar. Det ger 
myndigheterna större möjlighet att själv anpassa sin verksamhet och sina 
metoder efter den tekniska utvecklingen utan att behöva invänta långdragna 
lagstiftningsåtgärder. Det förlänger också lagtiftningens bäst före datum. tek-
nikneutralitet innebär dock, just av dessa skäl, vissa negativa konsekvenser ur 
rättsstatlig synvinkel. Det innebär en maktförskjutning från lagstiftningspla-

1883 Ett sådant transparent samhälle förespråkas exempelvis av tännsjö, förutsatt att denna 
transparens gäller även för statens alla förehavanden. Se avsnitt 4.7.1.1 ovan. Se även taylor, 
2005, som anser att vi borde sluta oroa oss och börja älska statlig övervakning.
1884 Koops & Leenes, 2005, s. 185.
1885 Ibid. s. 186.
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net till tillämparplanet samt väcker frågor om proportionalitet och legalitet i 
förhållande till maktbefogenheter som möjliggör intrång i individens skyd-
dade rättigheter. Det får anses klarlagt att en hög grad av teknikneutralitet, 
om än det kan framstå som fördelaktigt ur effektivitetssynpunkt, samtidigt 
ställer högre krav på en kontinuerlig rättslig prövning för att nå upp till kra-
ven på proportionalitet och legalitet. vad gäller inhämtning av kommuni-
kationsinnehåll kan det inte anses säkerställt att en tillämpningsglidning ut -
ifrån en teknikneutral tillståndsgivande lagstiftning skulle vara förenlig med 
legalitetsprincipen så som den uttolkas av Europadomstolen i avsaknad av 
rättssäkerhetsmekanismer ex post, exempelvis en möjlighet för domstolar att 
ogiltigförklara bevisning som tillkommit på rättsligt tveksamma grunder.1886

Om lagstiftaren önskar undvika vissa av ovanstående problem, och bibehålla 
en högre grad av kontroll av den tekniska utvecklingens effekter på lagstift-
ningen finns det ett finns det ett par tänkbara sätt att åstadkomma detta på. 
Ett alternativ är att lagstiftaren bibehåller en grad av teknikspecificitet i lagstift-
ningen. tillsammans med utvärderingar av nya tvångsmedel för att bedöma 
deras konsekvenser och effektivitet kan en rätt implementerad nivå av teknik-
specificitet jämfört med teknikneutral lagstiftning förbättra proportionaliteten, 
legaliteten samt öka den demokratiska förankringen hos lagstiftningen.1887 
Detta särskilt om en rättslig prövning i allmän domstol byggs in i tvångsmedlen 
för att tillförsäkra att tillämpningsförändringar inom ramen för det kvarvarande 
måttet av teknikneutralitet blir föremål för bedömning av domstol.

inom vissa delar av underrättelseverksamheten tycks dock lagstiftaren anse 
att en tillståndsgivning för tvångsmedel i allmän domstol är olämplig. även 
om detta ställningstagande kan ifrågasättas,1888 så kan en kontroll över teknik-
utvecklingen i en ordning med intern tillståndsgivning tillförsäkras genom att 
en extern rättslig prövning av allmän domstol bibehålls i åtminstone sådana 
frågor som rör nya tekniska metoder eller processer som inte tidigare varit 
föremål för överväganden i samband med lagens tillkomst. Detta kan exem-
pelvis lösas genom en skyldighet för operatörer och inhämtande myndigheter 
att hänskjuta frågor som rör tillgången till nya typer av tekniska uppgifter 
eller svårare avgränsningsfrågor direkt till allmän domstol för prövning av 

1886 Se ovan avsnitt 9.5.3, i Uzun mot Tyskland pekade domstolen särskilt på att existensen 
av en sådan möjlighet i tysk rätt tillsammans med en tydlig rättsutveckling bidrog till att göra 
en teknikneutral bestämmelse godtagbar i tvångsmedelssammanhang. Hur betydelsefull just 
denna aspekt var för utgången i målet är dock svårt att avgöra.
1887 Se ovan avsnitt 9.6.
1888 Utvärderingar av 2007 års preventivlag har exempelvis visat att domstolsprövningen 
fungerar bra, se vidare avsnitt 8.2.6.
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om utlämnandet kan anses falla under lagens inhämtningsmöjligheter.1889 
Detta skulle förbättra legaliteten och proportionaliteten i lagstiftningen även 
om den konkreta tillståndsgivningen fortfarande skulle ligga inom underrät-
telsemyndigheten. att sådana frågor idag är beroende av en vilja från opera-
törens sida att lägga pengar och tid på en fråga av mer principiell natur är 
inte en lämplig ordning med hänsyn till den betydelse en tydlig rättsutveck-
ling i rättspraxis har för bibehållandet av legalitet och rättsstatliga principer 
inom teknikområdet. vid ovanstående föreslagna prövningsförfarande bör 
en representant för integritetsintresset medverka, exempelvis företrädare från 
Datainspektionen eller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden alternativt 
någon form av integritetsombudsman.

En liknande form av anmälningsskyldighet och prövningsförfarande skulle 
kunna appliceras även på nya tekniska metoder som polisiära myndigheter vill 
använda som inte specifikt kan passa in under en existerande rättslig reglering 
men som teknikutvecklingen gett tillgång till, som varit fallet med s.k. imSi-
catchers.1890 Detta skulle innebära en form av ”abstrakt teknikprövning” där 
en domstol kan avgöra om användande av den nya tekniska metoden anting-
en kan ske under existerande regelverk, kan ske oreglerat, eller behöver nytt, 
särskilt, lagstöd. Förutom att öka legaliteten och förutsebarheten kan dom-
stolen utforma en praxis för vilka förutsättningar som ska gälla för metoden, 
samt genom sin praxis ge allmänhet (och politiker) bättre insyn i vilka poten-
tiellt rättighetsinskränkande tekniska hjälpmedel som de brottsbekämpande 
myndigheterna använder. att nya metoder, så som bruket av imSi-catchers, 
uppkommer och utvecklas internt på myndigheterna utan att någon extern 
rättslig prövning sker förrän potentiellt långt senare är inte en särskild lyckad 
lösning utifrån legalitetshänseende. Detta blir särskilt påtagligt då vi i Sverige 
genom vår fria bevisprövning inte tenderar att underkänna bevisning som 
inhämtats i strid mot gällande rätt.

även om den svenska lagstiftaren så här långt undvikit den lagtekniska 
utmaning som ett generellt skydd för den personliga integriteten innebär så 
kan nämnas att en av fördelarna med ett sådant mer allmänt skydd ansetts 
vara att det just möjliggör att principiellt viktiga frågor om tillåtligheten av en 
integritetskränkande åtgärd som möjliggjorts av teknikutveckling kan prövas 

1889 idag kan operatörer vägra lämna ut uppgifter om de inte anser att det följer av deras 
skyldigheter under LEK och därigenom hänskjuta frågan till PtS och i förlängningen till 
domstol. Det finns dock inga större incitament för att göra detta då det är en tidsödande och 
kostsam process. Se avsnitt 5.2.4.1.
1890 Se ovan avsnitt 5.1.3.
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av domstol, vilket möjliggör en sådan mer förutsebar rättsutveckling.1891 Om 
lagstiftaren inte önskar genomföra ett generellt skydd för den personliga inte-
griteten kan ett uttryckligt krav på domstolsprövning av nya tekniska åtgärder 
eller inhämtning av nya uppgiftstyper inom integritetskänsliga områden som 
hemlig avlyssning och övervakning utgöra en slags rättsstatlig medelväg inom 
detta område.

Den framtida teknikutvecklingen är svår för lagstiftaren att styra över, men 
lagstiftaren kan välja att låta de tekniska metoder som uppstår bli föremål för 
demokratiska överväganden, eller ta ett steg tillbaka och hoppas att existeran-
de lagstiftning hanterar utvecklingen inom tidigare givna ramar. Det senare 
är inte nödvändigtvis ett sämre alternativ i alla sammanhang, men i fråga om 
medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter vore en mer aktiv hållning 
att föredra. i den mån lagstiftaren föredrar att inte blanda sig i svåra tekniska 
överväganden borde domstolar ges möjlighet att utöva sin kontrollfunktion 
för att tillse att rättens långsiktiga värden och rättsstatliga grundprinciper kan 
upprätthållas trots snabb teknikutveckling.

10.4  Proportionalitet i praktik – lagstiftaren som 
vågmästare

Den fjärde och avslutande övergripande slutsatsen i denna studie är att ovan 
nämnda tendenser tillsammans har bidragit till att tidigare grundläggande 
principer för samhällets intrång i den privata sfären gradvis frångåtts i tre 
lagstiftningsprocesser som präglats av en inkonsekvent hantering av viktiga 
konstitutionella och demokratiska värden, bristande helhetssyn och ensidiga 
proportionalitetsanalyser.

Som nämnts i kapitel 2 ovan så har den svenska konstitutionella modellen 
åtminstone sedan regeringsformen 1974 tydligt betonat folkviljan och den 
representativa demokratin framför maktdelning och en stark konstitutionell 
kontroll från domstolsväsendet. vid de konstitutionella reformer som genom-
fördes på 70-talet framhölls implicit att det var lagstiftaren, de folkvalda, som 
var konstitutionens väktare, inte domstolarna.1892 Som också framgått så gavs 
domstolarna förvisso en begränsad kontrollfunktion genom lagprövnings-
institutet, som dock i internationell jämförelse får anses ha varit förhållandevis 
begränsat. Denna kontrollfunktion har på senare tid stärkts genom att möj-
ligheterna till lagprövning ökat sedan avskaffandet av uppenbarhetsrekvisitet i 

1891 Se aarli, 2005, s. 565–566.
1892 Se avsnitt 2.5.2.1 ovan, jfr även Södergren, 2009, s. 149, med hänvisningar.
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rF 11:14, 2 st.1893 Samtidigt kvarstår som den kanske enskilt viktigaste faktor 
som avgör rättigheternas genomslag i praktiken den respekt som lagstifta-
ren själv visar de konstitutionella rättigheterna och den disciplin med vilken 
lagstiftaren uppfyller sina konstitutionella skyldigheter vid begränsningar av 
dessa rättigheter. Betydelsen av individens fri- och rättigheter blir i förläng-
ningen beroende av hur lagstiftaren betraktar värdet av dessa rättigheter i 
förhållande till andra intressen, samt hur samvetsgrant lagstiftaren förmår 
väga dessa rättigheter och intressen mot varandra.

Utifrån den vikt som lagstiftarens egna proportionalitetsanalyser har, lik-
som det underlag som dessa bygger på, får det anses problematiskt att lagstif-
taren inte närmar sig dessa bedömningar utifrån någon identifierbar konse-
kvent metodologisk utgångspunkt. Proportionalitet i vid mening berörs för-
visso återkommande inom ramen för en beskrivning av regeringsformens och 
Europakonventionens krav, men av dessa redogörelser går det sällan att utläsa 
hur lagstiftaren mer specifikt tolkar sina skyldigheter under respektive regel-
verk. Propositionen till 2007 års preventivlag antyder förvisso att lagstiftaren 
ställt upp analysen enligt något som liknar den proportionalitetsmodell som 
presenterats i kapitel 2. i denna uppställning pekades också samhällsvärdet av 
den personliga integriteten ut som relevant att väga in. Påtagligt är dock att 
när denna avvägning väl äger rum och de olika faktorer som ingick i avväg-
ningen redovisas så tycks lagstiftaren ha släppt detta samhällsperspektiv och 
övergår till ett smalare individperspektiv som dessutom förutsatte vad som 
skulle bevisas, nämligen att de som blir föremål för preventiva tvångsmedel 
är presumtiva brottslingar. De samhällsaspekter som berörts i departements-
promemorian rensas också av oklar anledning bort i de avvägningar som redo-
visas i propositionen, trots att övriga delar av resonemangen är likartade.1894

Något tillspetsat kan de resonemang som skulle kunna innefattas under 
rubriken proportionalitet i strikt mening beskrivas som förhållandevis kortfat-
tade sammanfattningar av behovsbedömningar eller effekter på den personliga 
integriteten, eller ett konstaterande av att det viktiga säkerhetsintresse som 
motiverar lagen väger tyngre än motstående intressen.1895 Hänvisningar till 
proportionalitetsprincipen och vad den innebär sker oftare i samband med att 
lagstiftaren hänvisar till att inhämtning ska vara föremål för en proportiona-
litetsbedömning på tillämpningsplanet. även om en sådan proportionalitets-

1893 jfr avsnitt 2.5.2.1 ovan med hänvisningar.
1894 jfr avsnitt 8.2.4 ovan med hänvisningar.
1895 Se avsnitt 8.2.4 rörande 2007 års preventivlag, 8.3.4 rörande 2012 års inhämtningslag 
och 8.4.4 rörande signalspaningslagen, med där gjorda hänvisningar.
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princip för tillämpningsnivån är av godo, så kan lagstiftaren inte därigenom 
undkomma sitt eget ansvar att utifrån konstitutionella krav tillgodose att 
lagstiftningen som sådan är proportionerlig. Den proportionalitetsbedömning 
som myndigheterna har att göra på tillämpningsnivån är inte densamma som 
lagstiftaren har att göra och utgår från de förutsättningar som redan ställts upp 
i lagstiftningen.

även om lagstiftaren alltså inte tycks närma sig proportionalitetsanalyserna 
utifrån någon konsekvent metod så betyder inte detta att de olika aspekter 
som en sådan analys innehåller inte berörs. Exempelvis förekommer i allmän-
het resonemang om behovet av åtgärderna, liksom någon form av diskussion 
om hur detta behov förhåller sig till motstående intressen. Däremot förs säl-
lan resonemang om alternativa, mindre inskränkande alternativ som skulle 
kunna uppnå en del av det tänkta ändamålet. analyserna av åtgärdernas nöd-
vändighet fokuserar i första hand på att etablera ett behov av den föreslagna 
åtgärden, men går sällan in på andra alternativa sätt att nå samma mål eller 
på att styrka att den förslagna metoden skulle vara den minst inskränkande 
metoden för att uppnå ändamålet. i ett fall i samband med propositionen till 
den polisiära signalspaningen finns en rubrik som antyder en sådan analys, 
men denna analys berör inte alternativa metoder och fokuserar istället huvud-
sakligen på att motivera intrånget.1896

i vissa konkreta frågor går det att notera en avsaknad av egentliga analy-
ser. Detta blir mest påtagligt i det beredningsunderlag som låg till grund för 
regelverket i 2012 års inhämtningslag. Dessa avvägningar är av stor princi-
piell betydelse utifrån att lagstiftaren bestämde sig för att beslut om inhämt-
ning skulle ske internt på myndigheten och inte genom exempelvis extern 
domstolsprövning. rekvisiten har också utformats på ett sätt som utgår från 
inhämtningens betydelse för verksamheten, vilket lägger ett förhållandevis 
starkt fokus på effektivitet med integritets- och rättssäkerhetsrisker som följd. 
vidare så anförde lagstiftaren uttryckligen att lagstiftningen måste möjlig-
göra en bred och förutsättningslös inhämtning.1897 Givet detta är det rimligt 
att förvänta sig förhållandevis noggranna proportionalitetsbedömningar. i 
detta sammanhang är det därför problematiskt att förarbetena såvitt avser 
Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet inte innehåller någon genomgri-
pande behovsanalys.1898 Utgångspunkten i de utredningar som föregått lag-
stiftningen har också varit att effektiviteten i verksamheten inte får försämras 

1896 Se avsnitt 8.4.3 ovan.
1897 Se avsnitt 8.3.3 ovan
1898 Se avsnitt 8.3.3 ovan.
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genom regleringen.1899 Detta väcker frågor om den nya regleringen i 2012 
års inhämtningslag kan beskrivas som rättssäkerhetsförstärkningar på det sätt 
som lagstiftaren gjort gällande då rättssäkerhetsmekanismer inte sällan inne-
bär en kostnad i förhållande till effektivitet i verksamheten.1900

tillgången till lokaliseringsuppgifter utgör ytterligare en fråga som ur pro-
portionalitetsperspektiv behandlas på ett inte helt tillfredsställande sätt. trots 
att detaljrikedomen i uppgifterna ökat markant och inhämtningen gått från att 
ske punktvis vid samtal till en möjlighet att i realtid följa en teknisk utrustning 
som inte används för samtal, så tycks lagstiftaren ha betraktat lokaliseringsupp-
gifter som så oproblematiska att deras integritetseffekter berörs endast i förbi-
gående. Detta intryck förstärks av att de tidigare utredningar som lagstiftaren 
lutar sig mot i sin tur hänvisar tillbaka till ett enstaka uttalande på en mening i 
Buggningsutredningens betänkande från 1998 som inte över huvudtaget moti-
verats.1901 Någon egentlig bedömning av integritetseffekterna av tillgången till 
lokaliseringsuppgifter går överhuvudtaget inte att finna i förarbetena varför 
proportionalitetsbedömningen vilar nästan uteslutande på ett ben – behovet 
av uppgifterna i verksamheten. En viss begränsning i tillgången finns förvisso 
genom att lagringsskyldigheten endast föreskriver en skyldighet att lagra upp-
gifter om lokalisering vid kommunikationens början och slut, men denna 
begränsning påverkar inte den realtidsinhämtning som är möjlig enligt 2012 
års inhämtningslag.

Hänvisningen till Buggningsutredningen kan i någon mening ses som 
symptomatiskt för hur formuleringar och avvägningar från tidigare förarbeten 
återkommer i senare förarbeten trots att omständigheterna kan ha förändrats. 
Det innebär att det inte görs någon avvägning mellan nyttan på marginalen 
för det nya tvångsmedlet eller tillämpningen av det i ett nytt sammanhang i 
förhållande till den totala integritetsinskränkningen. Detta antyder att någon 
ny, fullständig proportionalitetsbedömning inte sker i dessa frågor, lagstifta-
ren använder istället tidigare propositioner som om deras ställningstaganden 

1899 SOU 2005:38, s. 184, där BrU framför ”En grundläggande utgångspunkt måste vara 
att den brottsutredande verksamheten inte får förlora i effektivitet över huvud taget genom 
förslaget om en samlad reglering i rättegångsbalken.” och SOU 2009:1, s. 16, där Polis-
metodutredningen framför ”En grundläggande utgångspunkt för förslagen är att de inte bara 
ska syfta till att upprätthålla en effektiv brottsbekämpande verksamhet utan även till att för-
stärka och bygga ut rättssäkerheten och integritetsskyddet.”
1900 jfr regeringens uttalande i propositionen till 2012 års inhämtningslag, prop. 2011/12:55, 
s. 84: ”att inhämtningen av uppgifter kan ske förhållandevis brett och förutsättningslöst är 
nödvändigt för att underrättelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt. En alltför strikt reglering 
riskerar att hindra inhämtningen på ett icke önskvärt sätt.”
1901 Se ovan avsnitt 8.3.4.1.
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per automatik medger att samma resonemang kan användas igen, trots att 
situationen skiljer sig åt. i samband med att lagstiftningen utvecklas sker 
också en med historiska mått mätt explosionsartad teknisk utveckling på 
kommunikationsområdet.1902 Utifrån utvecklingen av tele- och internettra-
fiken från 1993 då telelagen infördes och utvecklingen sedan dess framstår 
denna återanvändning av intresseavvägningar som mindre lämplig.

En liknande återanvändning av tidigare avvägningar kan man däremot 
inte identifiera i de fall där exempelvis en lägre misstankegrad för tillstånd 
till tvångsmedel tidigare avfärdats utifrån integritetsaspekter, eller där använ-
dandet av tvångsmedel i preventivt syfte i tidigare förarbeten avfärdats uti-
från rättssäkerhetsaspekter så som redovisats i kapitel 8.1 ovan. trots att den 
integritetskänsliga information som kan samlas in genom lagstiftningen ökat 
genom den tekniska utvecklingen så bedöms dessa tidigare avvägningsslutsat-
ser istället som föråldrade, en logik som alltså inte tycks appliceras i de fall där 
lagstiftaren vill stödja sig på argument i förarbeten av samma årgång.

Denna inkonsekventa hantering av aspekter som påverkar behovet- och 
effekterna av lagstiftningen går även att observera i fråga om teknisk utveckling 
som incitament för ny lagstiftning. Denna tekniska utveckling har förmått 
lagstiftaren att se över lagstiftningen för att säkerställa att Säkerhets polisen får 
tillgång till sådana åtgärder som motiveras av ny teknik eller som utnyttjar nya 
tekniska möjligheter. Exempelvis Säkerhetspolisens inhämtning av lokalise-
ringsdata eller användande av signalspaning i tråd. Samma tekniska utveckling 
leder dock också till att tidigare avvägningar kanske inte i samma utsträckning 
är relevanta fortfarande. Särskilt tydligt är hur undantagen från tystnadsplikten 
i LEK överfördes oförändrade från telelagen trots att avvägningarna i denna lag 
utgick från en helt annan teknisk verklighet, för att senare ligga till grund för 
avvägningen mellan effektivitet och integritet vid Säkerhetspolisens inhämt-
ning för underrättelsebruk enligt 2012 års inhämtningslag.1903 Den tekniska 
utvecklingen motiverar således utvidgningar av inhämtningsmöjligheterna, 
men tycks sällan göra lagstiftaren benägen att införa inskränkningar utifrån 
att tidigare existerande inhämtningsmöjligheter kommit att innebära större 
integritetsintrång.

1902 Se prop. 2002/03:110, s. 58, där det exempelvis framförs att ”under de tio år som har 
gått sedan telelagen (1993:597) och lagen (1993:599) om radiokommunikation trädde i 
kraft har förändringen av området elektronisk kommunikation varit snabb och omfattande. 
tekniska förutsättningar, marknadsförhållanden samt användarnas efterfrågan och behov har 
utvecklats till något som var svårt att föreställa sig vid lagarnas tillkomst.”
1903 Se ovan avsnitt 8.2.4.2.
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Lagstiftaren tenderar i fråga om integritetsintresset att delvis bygga sina 
resonemang på jämförelser mellan olika de olika integritetsintrång som olika 
inhämtningsmöjligheter innebär. Sådana jämförelser är inte sällan naturliga 
att göra. Samtidigt riskerar sådana jämförelser i den mån de inte kompletteras 
med en mer genomgripande analys av det konkreta integritetsintrånget av 
respektive tvångsmedel bli schablonartade och grunda. Här kan som exempel 
nämnas hur lagstiftaren tenderar till att efter en jämförelse med meddelan-
deinnehåll betrakta trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter som mindre 
känsliga. Som berörts i kapitel 5 ovan kan dock inhämtning av trafikdata 
och lokaliseringsuppgifter tillsammans möjliggöra en mycket långtgående 
kartläggning av enskilda individers vanor, politiska och religiösa åskådning, 
umgänge och personliga förhållanden. Det finns därför anledning att se lag-
stiftarens värdering av såväl trafikuppgifter som lokaliseringsuppgifter som väl 
förenklad när den i första hand tycks utgå från en jämförelse med meddelande-
innehåll, utan att närmare undersöka den konkreta kartläggningspotentialen 
hos trafik- och lokaliseringsuppgifterna i sig. jämförelser med äldre förarbeten 
är också problematiska utifrån att de tekniska förutsättningar som bestämmer 
integritetsintrångets närmare omfattning kan ha förändrats över tid.

På samma sätt finns i förarbetena uttryck för mindre konsekventa förhåll-
ningssätt till de kontrollmekanismer som anses lämpliga för olika åtgärder. 
regeringen anförde i förarbetena till 2012 års inhämtningslag att beslut om 
operativa åtgärder av den typ som 2012 års inhämtningslag skulle möjlig-
göra inte var lämpliga att fattas av domstol, utan att prövning istället borde 
ske internt hos myndigheten.1904 Samtidigt pekade Utredningen om vissa 
hemliga tvångsmedel på att tillståndsprövningen i allmän domstol av preven-
tiva tvångsmedel enligt 2007 års preventivlag fungerat väl och därför borde 
kvarstå.1905 De två formerna av inhämtning framstår som likartade i fråga om 
hur ”operativa” de kan anses vara. informationen som hämtas in är bortsett 
från meddelandeinnehåll likartad. varför det anses principellt tveksamt att 
låta allmän domstol pröva inhämtning enligt 2012 års inhämtningslag fram-
står utifrån det perspektivet inte som klarlagt. Utifrån uttalanden i förarbe-
tena ges dock intrycket av att lagstiftaren betraktar inhämtning enligt 2012 
års inhämtningslag som en mer rutinmässig åtgärd som inte i någon större 
utsträckning innebär ett påtagligt integritetsintrång. rekvisitens utformning 

1904 jfr avsnitt 7.2.2 ovan.
1905 Se avsnitt 8.2.6 ovan.
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ger också visst stöd för slutsatsen att lagstiftaren accepterat en jämförelsevis 
omfattande inhämtning.1906

vissa aspekter av lagstiftarens avvägningar bör också noteras i förhållande 
till signalspaningen. Den proportionalitetsanalys som ägde rum i samband 
med att Säkerhetspolisen gavs möjlighet att inrikta signalspaningen kritisera-
des som tidigare nämnts av lagrådet då den inte gav någon större ledning till 
vilka överväganden som legat bakom, vilket också gjorde det svårt att avgöra 
om lagstiftningen kunde anses nödvändig. Lagrådet förutsatte dock att det 
fanns ett behov av lagstiftningen.1907 Frågan om säkerhetspolisens inriktning 
berördes betydligt mer noggrant av ensamutredaren i Utredningen om under-
rättelseinhämtning för vissa polisiära behov, men dessa överväganden skulle 
ha krävt en mer långtgående anpassning av regelverket för signalspaning.1908 
Den lösning som till sist valdes får ses som en kompromiss som inte till fullo 
uppfyller Säkerhetspolisens behov,1909 men som sannolikt bedömdes som 
mindre politiskt känslig än ännu en långtgående debatt om signalspaningens 
legitimitet. Givet att nyttan för Säkerhetspolisen i den form lagstiftningen tog 
begränsades, vore en närmare utredning av nyttan på marginalen i jämförelse 
med integritetsintrånget än mer relevant. Det hade därför varit önskvärt att 
lagrådet på ett tydligare sätt markerat betydelsen av att lagstiftaren redovisar 
sina överväganden.

i fråga om bedömningen av betydelsen av signalspaningens intrång i den 
personliga integriteten går det över tid att konstatera att samhälleliga aspekter 
av själva möjligheten till signalspaning och den potential till övervakning som 
den innebär, blivit mer uppmärksammade i förarbetena. Detta är sannolikt 
ett resultat av den omfattande samhällsdebatt som förslaget om signalspaning 
i tråd tilldrog sig. trots detta är effekterna av integritetsintrånget utifrån ett 
vidare perspektiv tämligen bristfälligt berört i förarbetena och förekommer 
framför allt som allmänna uttalanden i de senare utvärderingarna. avsakna-
den av en sådan utförligare analys och bedömning i lagstiftningens förarbe-
ten blir desto mer påtaglig då signalspaningen på många sätt aktualiserar de 
samhälleliga effekterna på ett betydligt mer påtagligt sätt än andra former av 
inhämtning.1910

även i legalitetshänseende är signalspaningen är på många sätt en metod 
med särskilda utmaningar. insynen i verksamheten är även i jämförelse med 

1906 jfr ovan avsnitt 7.2.1.
1907 Se avsnitt 8.3.4.2 ovan.
1908 Se avsnitt 8.4 ovan.
1909 Se avsnitt 8.3.4.2 ovan
1910 Se avsnitt 8.3.4.1 ovan.
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Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet i övrigt liten, och allt ifrån metoder 
till ändamål uttrycks i vaga termer vars konkreta betydelse för utomstående 
förblir oklara.1911 Förutsebarheten i lagstiftningen blir också svårbedömd då 
ändamålen som motiverar inhämtning är förhållandevis vida och den konkreta 
inhämtningen i så stor utsträckning beror på utformningen och precisio-
nen i sökbegrepp som inte är tillgängliga för analys av utomstående. varken 
omfattningen av inhämtningen, effekterna på den personliga integriteten eller 
förmågan hos den tillståndsgivande domstolen att fungera som en reell rätts-
säkerhetsmekanism, är möjlig att bedöma genom en studie av lagstiftningens 
rekvisit. De utvärderingar som gjorts som skulle kunna ge viss ledning har 
granskat en verksamhet som varit under uppbyggnad och de slutsatser som 
dragits har varit försedda med undantag och friskrivningar och får överlag 
betraktas som endast preliminära.1912 Ur legalitetssynvinkel är det därför svårt 
att dra några slutsatser. Utvärderingarna visar dock att ett antal av de mer cen-
trala integritetsförstärkningar som infördes i samband med riksdagsbehand-
lingen har begränsad eller obefintlig effekt. Den inhemska trafiken har visat 
sig svår att avskilja från inhämtning, sökbegreppen som endast undantagsvis 
får vara hänförliga till viss fysisk person har visat sig vara svåra att undvika och 
underrättelseskyldigheten kommer sannolikt aldrig att komma till använd-
ning. Den mest centrala mekanismen för undvikande av godtycke i verksam-
heten, Försvarsunderrättelsedomstolen, ska enligt förarbetsuttalandena inte 
lägga sig i bedömningar av politisk karaktär så som behovet av inhämtning-
en.1913 Både Försvarsunderrättelsedomstolen och SiUN, som tillsammans står 
för huvuddelen av den externa tillsynen och granskningen av verksamheten 
blir synnerligen beroende av förmågan att kunna bygga upp en omfattande 
kompetens inom såväl försvarsunderrättelseområdet som den tekniska sidan 
av signalspaningen för att kunna utföra sin funktion på ett självständigt och 
tillfredsställande sätt liksom av deras ledamöters självständighet och vilja att 
utföra en kritisk och fristående granskning av verksamheten.

integritetsskyddskommittén har, som berörts vid ett antal tillfällen i denna 
avhandling, riktat stark kritik mot lagstiftarens bristande proportionalitetsbe-
dömningar. Några tydliga indikationer på att dessa bedömningar redovisats 

1911 Det är dock värt att påpeka att den svenska signalspaningen kom att bli föremål för en 
förhållandevis intensiv debatt vilket också ledde till att de närmare formerna för metoden kom 
att beskrivas i närmare detalj än vad som varit fallet i exempelvis USa, vilket kan illustre ras 
av att delar av de avslöjanden som gjorts rörande denna signalspaning under 2013 rör detaljer 
som i fråga om den svenska motsvarande lagstiftningen beskrivits i lagstiftningens förarbeten.
1912 Se avsnitt 8.4.5 ovan.
1913 Se avsnitt 8.4.5 ovan.
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bättre, eller att integritetsaspekterna genomlysts mer fullständigt i de stude-
rade förarbeten som kommit efter denna kritik går inte att finna. Fokus ligger 
fortfarande på behovs- och effektivitetsöverväganden, medan effekterna för 
den personliga integriteten närmast berörs utifrån minimikrav uppställda i 
regeringsformen och Europakonventionen och något intresse av att förhålla 
sig till resonemang som förekommit inom forskningen på integritetsområdet 
tycks inte finnas. Ett undantag är Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel 
från 2012 där en mer djuplodande analys av behovet, nyttan och effekterna 
av bland annat 2007 års preventivlag gjordes. Denna utredning lämnade 
rekommendationer och förslag utifrån en djupare analys av lagstiftningens 
sammanvägda effekter än vad som skett vid tidigare lagstiftningsåtgärder. Det 
bör dock påpekas att utredningen inte i sig utgör en sådan proportionalitets-
bedömning som lagstiftaren har att göra vid skapandet av ny lagstiftning, utan 
en analys och utvärdering av redan existerande lagstiftning. Det är på många 
sätt positivt att en sådan utvärdering gjorts, särskilt inför ett beslut om att 
låta en tidsbegränsad lagstiftning gälla tills vidare. Samtidigt fråntar en sådan 
utredning inte lagstiftaren ansvaret för att göra en egen fullständig propor-
tionalitetsbedömning innan ny lagstiftning införs. Utvärderingen var genom 
sina direktiv huvudsakligen begränsad till integritetseffekter i de enskilda fall 
där tvångsmedlen tillämpats. Någon vidare analys av samhällseffekterna av 
tvångsmedlen gjordes därför inte.1914 Kort efter att utredningen presentera-
des utvidgade lagstiftaren dessutom ytterligare möjligheterna till inhämtning. 
Dels genom Säkerhetspolisens möjligheter till inhämtning genom 2012 års 
inhämtningslag, dels möjligheten för Säkerhetspolisen att inrikta den signal-
spaning som bedrivs av Försvarets radioanstalt. ingen av dessa lagstiftnings-
åtgärder kunde således genomlysas av utredningen och i fråga om den senare 
så får proportionalitetsbedömningen såväl i fråga om behovet av åtgärderna 
som dess effekter, betraktas som allt för knapphändig.

inte heller görs några uppskattningar av vilken effekt lagstiftningen för-
väntas ha för säkerhetsintresset och effektiviteten i den brottsförebyggande 
verksamheten. Det finns således sällan något underlag att i efterhand utvärdera 
lagstiftningen mot. i fråga om 2007 års preventivlag framhölls därför av efter-
följande utvärderingar att lagen använts för sällan – trots att lagstiftaren impli-
cit gett signal om att just en begränsad användning var vad som efterfrågats.

Sammantaget tycks lagstiftarens behandling av proportionalitetsfrågor inte 
utföras utifrån någon konsekvent modell eller metodologisk utgångspunkt, 
upplägget varierar från ärende till ärende och i de fall lagstiftaren anser att 

1914 Se avsnitt 8.2.6 ovan.
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metoden inte är helt ny utan bara tar sig nya former görs ingen ny bedömning 
trots att de faktiska omständigheterna i teknisk och samhällelig bemärkelse 
kan ha förändrats drastiskt. Som framgått av avsnitt 10.1 ovan så finns en 
påtaglig frånvaro av ett bredare samhällsperspektiv och helhetssyn i bedöm-
ningen av statsmakternas befogenheter att göra intrång i den personliga inte-
griteten. Lagstiftarens bedömningar framstår också som kortsiktiga och trots 
att teknikneutrala lösningar efterfrågas för att ta höjd på den tekniska utveck-
lingen så saknas resonemang om vad denna tekniska utveckling kan tänkas 
komma att innebära för lagstiftningens proportionalitet, legalitet eller inte-
gritetsintrång. Lagstiftaren tycks inte heller ha någon konsekvent inställning 
till behovet av domstolsbeslut om inhämtning. Det framstår som att lagstif-
taren vill undvika domstolars inblandning i underrättelseverksamheten och 
försöker motivera detta med att de är olämpliga i detta sammanhang, trots 
att allmän domstol i utvärderingar ansetts fungera väl som tillståndsgivare i 
fråga om beslut enligt 2007 års preventivlag. Som nämnts ovan så berörs den 
tekniska utvecklingen som ett problem endast när den påverkar myndigheter-
nas effektivitet, men inte när den leder till konkret ökade befogenheter med 
medföljande effekter för den personliga integriteten.

Det kan så här i slutet av detta kapitel vara värt att återknyta till den sam-
lade teoretiska modell som beskrivits i avsnitt 2.7.4 ovan och den grafiska 
representationen av potentiella utfall av lagstiftarens intresseavvägningar som 
presenterades i figur 3. Det går att konstatera att lagstiftaren tenderat till att 
förhålla sig till den personliga integriteten på ett sätt som lämnar utrymme 
för en ökad ambitionsnivå på säkerhetsområdet.1915 Dessutom har teknikut-
vecklingen bidragit till att de möjliga lagstiftningsåtgärderna ökat,1916 vilket 
lagstiftaren har tenderat till att utnyttja genom att införa nya metoder som 
tar till vara på dessa möjligheter. resultatet är att lagstiftaren utifrån sina 
utgångspunkter kan betrakta fler lagstiftningsåtgärder som proportionerliga 
och nödvändiga, jämfört med vad som tidigare varit fallet.

10.5 Slutord
Slutligen kan, som nämnts inledningsvis, konstateras att den svenska konsti-
tutionella modellen bygger på en föreställning om att den folkvalda riksdagen 
är ett bättre skydd för grundläggande fri- och rättigheter än domstolsväsendet. 
Huruvida denna föreställning är riktig är svårt att svara på, men utifrån den 

1915 Det vill säga enligt kurvan P vid PI1 i figur 3.
1916 Kurvan N i figur 3 söker sig därmed mot T2.
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10 Den digitala rättsstaten

förevarande studien kan slutsatsen dras att varken regering eller riksdag när-
mat sig sin konstitutionella uppgift i fråga om de preventiva tvångsmedlen 
på ett sätt som inger förtroende. De avvägningar som ligger till grund för 
principiellt viktiga lagstiftningsåtgärder med betydande följdverkningar för 
den personliga integriteten sker inte utifrån en strukturerad metodologisk  
utgångspunkt. Någon proportionalitetsbedömning i den betydelse som 
begreppet har i en konstitutionell rättslig kontext sker i princip inte, utan 
snarare en prioritering mellan två intressen där det ena helt enkelt får före-
träde framför det andra. Den grundlagsskyddade rätten till skydd för privatliv 
och förtrolig kommunikation behandlas inte sällan oreflekterat och utifrån ett 
smalt förstaledsperspektiv. Proportionalitetsprincipens kanske starkaste roll, 
att onödigt inskränkande metoder inte ska genomföras om det finns alternativ 
som är mindre inskränkande, beaktas sällan. anledningen kan möjligen vara 
att lagstiftaren i större utsträckning strävar efter att motivera sina politiska 
ställningstaganden, än att allsidigt belysa lagstiftningens avvägningar.

De studerade lagstiftningsåtgärderna kan ge viss anledning till att ifråga-
sätta om tilltron till lagstiftaren som den huvudsakliga garanten för upprätt-
hållandet av konstitutionella fri- och rättigheter inom området är lämplig 
och bör upprätthållas i längden. Som framgått av kapitel 2 så har själva idén 
att balansera rättigheter kritiserats för att de riskerar erodera rättigheter eller 
leda till renodlade nyttokalkyler. även om en balansering inte behöver ha 
sådana effekter så ökar risken för dessa negativa effekter om metoden för att 
utföra intresseavvägningen inte är rationell, konsekvent och tydlig. En brist-
fällig avvägningsprocess i kombination med risktänkande och en preventiv 
utgångspunkt kan – och utifrån förevarande studie – tycks leda till en ensidig 
och subjektiv bedömning utan hänsyn till de mer långsiktiga värden som de 
konstitutionella rättigheterna söker upprätthålla. Någon form av intresse-
avvägningar är oundvikliga utifrån den rättsliga konstruktionen av skyddet 
för den personliga integriteten och andra rättigheter som möjliggör undantag. 
För att dessa undantag inte helt ska erodera rättigheterna och rättsstatliga 
principer inom området krävs i brist på starka konstitutionella motvikter 
och maktdelning att lagstiftaren tar rättigheterna och sina konstitutionella 
skyldigheter på allvar.
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The starting point of this thesis is that since 2007, three different legisla-
tive reforms have created a new category of legislation on the use of lawful 
communications interception by the Swedish Security Service for preventive 
purposes, i.e. for intelligence gathering. First, the act on special measures to 
prevent certain serious crimes (the 2007 preventive act), second, the act on 
access to electronic communications in the law enforcement agencies intel-
ligence operations (ECi act), third the possibility for the Swedish Security 
Service to assign targets for the signals intelligence conducted in cross bor-
der communications cables by the National Defence radio Establishment 
with the use of the Signals intelligence act (Si act). These legislative reforms 
are in many ways symptomatic of a clear break with long held principles of 
Swedish law on the circumstances that may warrant the use of communica-
tions surveillance against Swedish citizens. Given the radical shift that has 
taken place, the legislators’ deliberations are of particular interest. Given the 
requirements of proportionality established by the Swedish constitution and 
the European Convention on Human rights (ECHr), the proportionality 
analyses performed by the legislator are of particular importance. This impor-
tance is further highlighted by earlier official inquiries having identified serious 
shortcomings in the legislators’ proportionality analyses. 

The aim of the study is to analyze the legislators’ proportionality analyses 
over time in the enactment of legislation allowing for interception of com-
munications data and metadata by the Swedish Security Service for intelligence 
purposes (preventive lawful interception). This overall aim can be divided 
into three underlying aims: 1) to analyze how the legislators approach three 
factors in their proportionality analysis: National security, the right to privacy 
and technological development. 2) to identify shifts in the approach to these 
factors and the resulting proportionality analyses over time, and 3) to identify 
and analyze legal consequences of these approaches and analyses for the right 
to privacy and for the ability to uphold general principles of rule of Law 
within the area.

a general point of departure for the study is that proportionality consti-
tutes both a legal ideal and a constitutional requirement that legislators have 
to consider in the enactment of law that entails limitations or encroachments 
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of constitutional rights. Constitutional proportionality theories can thereby 
be used in two different ways: First to contrast against the actual proportional-
ity analyses performed by legislators in preparatory works, and second to ana-
lyze different components of the legislators’ policy choices. Through the use 
of a historical comparative method, differences in the proportionality analyses 
performed over time can be identified to analyze shifts in the approach taken 
by the legislators to the different factors in the study. Due to the relatively 
verbose nature of the Swedish preparatory works there is generally no lack of 
statements relating to proportionality concerns, thereby providing empirical 
material for the study.

Chapter 2 deals with the concept of proportionality within the field of con-
stitutional law in order to identify a common theoretical and legal framework 
for proportionality tests. First the differences between the firewall approach to 
rights, championed by Dworkin and Habermas, and the proportionality or 
balancing approach, is discussed, concluding that the latter is more consistent 
with the actual expression of qualified rights such as privacy in the Swedish 
constitution and the ECHr. Some note is also taken of joseph raz idea 
of rights as individual expressions of public interests. Following this general 
discussion constitutional theories relating to proportionality is discussed with 
some emphasis on the theories of robert alexy and aharon Barak, as well as 
the contemporary debate on the topic in international constitutional juris-
prudence. The different components of proportionality: Legality, a legitimate 
aim, a rational connection between the measure and the aim, necessity, and 
proportionality stricto sensu, are discussed.

Certain factors that will affect the outcome and quality of the propor-
tionality analysis are also highlighted, such as the inclusion in the analysis of 
the societal importance of the limited right, the importance of limiting the 
balancing to the marginal benefit of the proposed measure and not a general 
balancing of “privacy” vs. “security”, and finally the importance of conduct-
ing a transparent, structured and well reasoned proportionality analysis. tak-
ing account of these factors could serve to negate certain criticism leveled 
against what is described as the subjective, opaque and discretionary nature 
of proportionality balancing. Conversely, failure to approach proportionality 
balancing through a rational and transparent method may accentuate certain 
aspects of proportionality that have been subject to criticism in constitutional 
law jurisprudence.

The last part of the chapter presents and analyzes the importance of the 
three factors identified in the aim of the study, national security, privacy, and 
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technological development and the way different legislative approaches to 
these factors may affect the outcome of the proportionality analyses. 

Chapter 3 provides a background and analysis of different aspects of national 
security as the public interest that the state tries to further through legislation 
allowing for preventive lawful interception. The chapter begins by analyzing 
the concept of security and national security in a broad sense, before describ-
ing the organization responsible for ensuring that security – the Swedish Secu-
rity Service – as well as the special responsibilities of the Security Service, in 
particular national security, counter-terrorism and the prevention of orga-
nized crime. The chapter also describes the intelligence cycle and highlights 
how lawful interception fits into this cycle. Finally the chapter highlights two 
ways in which gathered intelligence can be disseminated beyond the intel-
ligence organization, as evidence in a criminal process, and through bilateral 
intelligence exchange. 

Chapter 4 is about the right to privacy. it begins by describing the terminol-
ogy and background of the right to privacy, or the right to private life, before 
describing the legal protection of that right in Swedish constitutional law and 
the European convention. The protection of electronic communication as it 
has developed in the European Court of Human rights case-law is described 
and analyzed. Following this general outline of the legal protection of the 
right, a study is made of how privacy has been conceptualized in different 
Swedish official inquiries since the establishment of the constitutional right to 
privacy in the 1970’s. This study shows that privacy has never been defined in 
a clear general formulation due to the difficulty of establishing the boundaries 
of such a general protection. instead the right to privacy has been viewed as 
a nebulous concept, protected not by a single rule, but through many dif-
ferent statutory acts within different areas of law. Despite this, certain core 
elements of privacy have been identified by different public inquiries over the 
years, leading up to the recent constitutional amendment in 2010, affording 
a general protection against serious encroachments of privacy by the state if 
it is done without consent and constitutes surveillance or a general mapping 
of the personal affairs of the individual.

The survey of public inquiries show that these have focused more on what 
privacy is, and when privacy deserves protection, and less on why privacy 
deserves protection. answering this latter question could provide a more 
solid basis for valuing the right to privacy in the balancing against opposing 
interests. The value of privacy for the individual, and the state, is therefore 
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analyzed in the last part of the chapter. Here, the individual value of privacy 
for autonomy, relaxation, reflection, creativity and communication is high-
lighted through a study of previous research within the privacy area. The value 
of privacy for liberal democratic societies through the connection between 
autonomy and democracy is highlighted. Finally some common misconcep-
tions regarding surveillance and the right to privacy – such as the ‘nothing to 
hide’ argument – are analyzed and refuted. 

Chapter 5 presents certain common technological aspects of preventive law-
ful interception. among other factors the importance of the ‘responsibility 
to adapt’ is analyzed, a concept of Swedish telecommunications law placing a 
responsibility on telecommunications service providers to adapt their systems 
to allow for lawful interception by law enforcement agencies, with the cost of 
such adaptations carried by the service providers themselves.

The main part of the chapter deals with the different categories of elec-
tronic communications data that are possible to intercept through preventive 
lawful interception: Communications content, communications metadata, 
geographical location data and subscriber information. The definition and 
boundaries of each category of data are analyzed as well as the potential intel-
ligence value and privacy implications associated with each category of data. 
The purpose of the chapter is to provide a foundation for assessing how the 
legislators have analyzed the privacy implications of each category of data in 
their proportionality analyses.

The chapter concludes that the privacy implications of communications 
metadata and location data should not be underestimated as both can pro-
vide a detailed picture of personal, political and professional activities of the 
individual.

Chapter 6 describes the background and development of the preventive 
interception legislation beginning in pre-preventive forms of interception 
starting in early forms of communications eavesdropping in the 1940’s and 
1950’s. The chapter also describes the development of the special terrorist-
legislation established in the 1970’s allowing for certain surveillance measures 
against foreigners subject to deportation orders for reasons of national security 
which cannot be enforced on humanitarian grounds. Later, during the 1990’s 
privatization and rapid technological change characterized the legal develop-
ment in the field. For the first time since the creation of lawful interception 
measures certain rules in the act on electronic communications would now 
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allow for gathering of communications metadata without a judicial warrant 
in investigations of serious crimes. 

The chapter ends by examining two forms of preventive interception that 
the Swedish Security Service used without clear legislative support. First, the 
abuse of fictitious preliminary investigations allowing for gathering of ‘sur-
plus information’ where the Service had no actual interest in investigating 
the crime which formed the basis for the investigation and surveillance mea-
sures, instead using methods intended for criminal investigations as a means 
to gather intelligence information. Second, the interpretation of the act on 
electronic communication as allowing for intelligence gathering of metadata, 
despite no clear support for such interpretation in either legislation or case 
law. The conclusion is drawn that this interpretation cannot reasonably be 
consistent with the principle of legality.

The abuses of existing legislation intended for use in criminal investigation 
have led authorities to conclude that the existing legal framework was not 
suited for the main task of the Swedish Security Service, namely intelligence 
gathering, providing incentive for the creation of preventive legislation and 
thereby legitimizing the logic underpinning earlier interception abuses.

Chapter 7 deals with the existing legal framework for preventive interception, 
mainly the 2007 preventive act, the ECi act and the Si act. The interception 
possibilities of each act is discussed as well as the legal requirements for the 
application of interception mandates provided by each act. 

With regards to the 2007 preventive act, the first act allowing for preventive 
interception of communications content and metadata of Swedish citizens, 
the act follows previous existing logic for interception within preliminary 
investigations, but deviates from the established requirement of ‘reasonable 
suspicion’, instead opting for ‘particular reason to assume’ that a person will 
exercise criminal activity. This new requirement is difficult to interpret espe-
cially in relation to the requirement to initiate a preliminary investigation, 
which arises when there is ‘reason to assume’ that a crime has been committed, 
including non-consummate offences in the preparatory or planning stages. 
The act maintains however the requirement of a warrant from a general court, 
thus maintaining the established procedural requirements and routines.

The ECi act on the other hand was branded as an attempt to strengthen the 
legal certainty of metadata and location data interception. This was also true 
with regards to interception within the preliminary investigation framework. 
in relation to the security service however, the ECi act provides for wider 
and more unconditional interception powers. The new legal framework did 
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provide for a clearer mandate in comparison to the electronic communica-
tions act, but widened the mandate in several ways as well. The legal require-
ment for interception was, for instance, expressed in relation to the value of 
the interception for the preventive enterprise, rather than in relation to any 
evidentiary standards or circumstances connected to the persons whose com-
munication is subject to interception. The ECi act does not require a judicial 
warrant for preventive interception, and instead relies on internal authori-
zation within the security service itself. also, the act, unlike the electronic 
communications act, allows for continuous real-time location tracking of 
telecommunication equipment. 

The Si act is in many ways a different kind of beast in comparison to the 
other two preventive interception acts. The Si act allows for signals intelligence 
gathering, or massive interception, in cross border communication cables. all 
communication crossing the border is a potential subject of a search against a 
list of relevant search terms or keywords, selecting communications deemed 
relevant for further investigation. This signals intelligence is performed by the 
National Defence radio Establishment, but on the request of other agencies 
or the government. The act is the result of a tempestuous political debate 
over the privacy implications of the legislation, which led to some restrictions 
being introduced into the original act. These restrictions effectively shut the 
Swedish Security Service out of its existing signals intelligence capabilities as 
well as the new cable interception capabilities and furthermore limited the 
intended purposes that could warrant interception. to rectify this, an amend-
ment to the act was introduced adding the Swedish Security Service to the 
authorities that could request and direct the signals intelligence gathering. 
This amendment however did not introduce any changes to the purposes 
that could warrant intelligence gathering. although a few of these purposes, 
e.g. the strategic mapping of international terrorism and serious international 
organized crime, could benefit the intelligence operations of the security ser-
vice, the Si act is still generally not well adapted to the needs of the civilian/
police security service. 

Several aspects of the Si act also raises concerns in relation to the extensive 
nature of the interception it enables: First, even though there are expressed 
purposes for which signals intelligence interception is allowed, these purposes 
are wide and vague. Second, the search terms that ultimately decide how wide 
or narrow the interception will be are not closely regulated and only restricts 
the use of search terms connected to a physical person (a restriction which 
is difficult to uphold in practice). Third, the metadata interception allowed 
for the purpose of development of methods and targeting is potentially very 
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extensive and not subject to the same safeguards as the normal intelligence 
operations. Fourth, the legislator has expressed a desire to limit the review 
performed by the signals intelligence court to a more formalistic approval of 
search terms, not a more unconditional review of the targeting or necessity 
of the interception. Fifth, communications with both sender and receiver 
located in Sweden cannot according to the act be targeted, this however has 
been difficult to achieve in practice. Sixth, the act only allows for strategic 
intelligence gathering and is not supposed to be used as a tool in current 
intelligence operations or as a tool in criminal investigations. This distinction 
may however be difficult to uphold as the security service is a police organiza-
tion with a legal responsibility to begin preliminary investigations based on 
information relating to a crime. 

Chapter 8 contains the empirical core of the study. Here, the proportional-
ity reasoning of the legislators are analyzed in relation to each of the pre-
ventive laws based on the legislators’ statements in preparatory works. The 
analyses follows the structure and components of proportionality identified 
in chapter 2; legality, purpose, rational connection, suitability, necessity and 
proportionality stricto sensu. The chapter starts out by looking at previous 
legislative acts where a more preventive role of communications intercep-
tion have been the subject of discussion. This historical overview shows that 
despite a number of terrorist attacks on Swedish soil during the 1960’s and 
1970’s, the idea of allowing the use of preventive interception against Swed-
ish citizens was deemed contrary to the fundamental principles of Swedish 
law. Even though some preventive measures was deemed necessary against 
known foreign members of terrorist organizations subject to expulsion orders 
that could not be enforced, the extension of these measures to Swedish citi-
zens were deemed unacceptable. The historical overview also shows how the 
privacy analysis tended to emphasize the societal value of privacy and how 
extensive surveillance measures could lead to the spread of rumors and breed 
distrust in the authorities. This view was maintained through the 1980’s when 
Sweden experienced the assassination of its prime minister, and remained 
largely unchallenged until the early years of the new millennium. 

Looking at the analysis underpinning the 2007 preventive act the picture 
is radically different, especially in relation to the approach towards privacy. 
Here, the legislator has shifted from viewing persons subject to surveillance as 
potentially innocent to viewing them as presumptive criminals. Simultaneous 
shifts can be discerned in the view of security where the value of preventing 
even just a few serious crimes is deemed to outweigh privacy concerns whereas 
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older legislative discussions stressed how preventing just a few serious crimes 
could not justify serious encroachments of privacy. Despite the stated value 
in preventing just a few serious crimes, an official inquiry evaluating the law 
reached the conclusion that the law was not used often enough, recommend-
ing lowering the requirements for obtaining a warrant. 

The ECi act was branded as primarily a strengthening of legal certainty 
aspects of the previously used electronic communications act. as a result of 
this, the point of departure for the proportionality discussions in the prepa-
ratory works seems to have been that the necessity of the legislation, even in 
relation to the previously never expressly allowed use for preventive purposes, 
did not have to be analyzed. Furthermore the more extensive gathering of 
location data provided for in the act was hardly analyzed from a proportion-
ality perspective at all. Looking back to previous legislative actions relating 
to location data, it turns out that law enforcement access to location data 
has never been the subject of a thorough proportionality analysis. instead, 
the legislator has consistently made references to an official inquiry from 
the 1990’s that claimed that location data was unproblematic from a privacy 
perspective, without providing any reasoning or data supporting that claim. 
Since then, the precision and scope of location data gathering has increased 
through technological development, without any renewed scrutiny or analysis 
by the legislator.

 The Si act is of special concern from a legality and proportionality stand-
point. in particular Si act has a number of attributes that raises foreseeability 
concerns. The inability to foresee to what extent domestic communications 
is routed through other countries and thereby passes through the collection 
points of the National Defence radio Establishment is of particular con-
cern, as is the metadata gathering conducted within the framework of the 
methods and targeting development operations. The legislative solution for 
giving the Swedish Security Service access to signals intelligence also muddles 
the discussion regarding the necessity of the legislation. as signals intelli-
gence under the act can only take place within the framework of strategic 
military intelligence, the benefits of the act for the security service is unclear. 
it is therefore difficult to value the benefits and necessity in comparison to 
the effects for privacy. From a proportionality standpoint the reasoning has 
developed somewhat in the preparatory works underpinning the original Si 
act and its later amendments. Whereas the legislator originally did not view 
the automatic search and matching of communications against keywords and 
search terms as a privacy concern unless communications were selected and 
viewed by agency employees, the legislator has slowly begun to acknowledge 
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that even such automatic search must be considered an encroachment of the 
right to privacy. Still societal aspects underpinning the right to privacy has not 
been mentioned by the legislator in the proportionality analyses despite these 
aspects being more poignant in relation to the kind of massive interception 
that the act enables.

Chapter 9 investigates a particular aspect of the legislators approach to tech-
nological development, namely technology neutral legislation. This legislative 
technique is mainly intended to achieve longevity and adaptability of law 
through the handling of technological change by avoiding specific technologi-
cal terms or methods in the legislation. after describing the different reasons 
for tech-neutrality as well as different ways to achieve it, the potential negative 
effects of this legislative technique within the area of legislation restricting 
constitutional rights is highlighted. as tech-neutrality is often achieved by 
sacrificing precision, the foreseeability of the law may suffer. as technology 
changes, foreseeability becomes more of an issue, as the law covers previously 
unintended or unforeseen technological methods. also, the connection to 
the original necessity and proportionality analysis is weakened as the law can 
cover new circumstances without involving the legislator. The conclusion in 
the chapter is that a high level of tech-neutrality may be unsuitable in areas of 
law where requirements of legal certainty, foreseeability and proportionality 
are paramount. 

Chapter 10 synthesizes and summarizes previous chapters into four main 
conclusions. 

1) The legislator has increasingly transitioned from considering privacy as 
an individual expression of a public interest, to considering privacy as almost 
exclusively an individual right or interest. Whereas the importance of privacy 
from a societal perspective seemed pivotal in the ’pre-preventive era’ of com-
munications interception, the view in the last 15 years has gradually shifted 
towards a view of privacy as an almost exclusively individual interest, result-
ing in a weakened status of the right to privacy against competing national 
security interests. This weakening of privacy is furthered by a shift in the view 
of the persons subjected to communications interception, from potentially 
innocent, to presumptive criminals.

2) The legislator has in relation to security interests to a greater extent, 
adopted a risk-focused preventive approach that involves an attitude change 
towards previously established principles of legal certainty and firm evidence 
as the basis for state power intrusion into the private sphere.
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3) technology and new technical possibilities have created incentives 
for new legislation and have tended to shape the conditions of government 
interception mandates within the area instead of the legislator dictating the 
terms of applying new technical possibilities. The importance of technological 
developments within this field can thus hardly be overestimated. The range of 
permitted forms of communications interceptions has closely followed what 
has been technologically possible, and perhaps more importantly, economi-
cally feasible to intercept. Where new kinds of data have become available, 
such data have either been interpreted as belonging to a previously-existing 
mandate of interception, or such a mandate has been created.

4) The trends mentioned above have contributed to the earlier basic princi-
ples of state intrusion into the private sphere increasingly being abandoned in 
three legislative processes characterized by inconsistent handling of important 
constitutional and democratic values, and a lack of holistic proportionality 
analyses.

intelligence gathering has increasingly become a legal sphere of its own, 
where most forms of metadata can be collected without the involvement 
of the judiciary, and where evidentiary requirements have been lowered to 
facilitate the use of interception in preventive intelligence gathering where 
previously high standards of evidentiary requirements have been difficult to 
reach. Overall the thesis concludes that these factors have enabled a different 
outcome of the legislators’ proportionality analyses, where previous ideals 
have been supplanted by the preventive paradigm.
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Offentligt tryck
Regeringens propositioner (Prop.)
Proposition 1942:5, förslag till ny rättegångsbalk.
Proposition 1973:37, med förslag till lagstiftning om åtgärder mot vissa 

våldsdåd med internationell bakgrund.
Proposition 1973:90, förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning 

m.m.
Proposition 1975/76:209, om ändring i regeringsformen.
Proposition 1979/80:2, med förslag till sekretesslag, m.m.
Proposition 1981/82:186, om ändring i sekretesslagen (1980:100), m.m.
Proposition 1983/84:142, om ändring i sekretesslagen, m.m.
Proposition 1988/89: 108, om säkerhetspolisens inriktning och organisation 

m.m.
Proposition 1988/89:124, om vissa tvångsmedelfrågor.
Proposition 1990/91:118, med förslag till lag om särskild kontroll av vissa 

utlänningar, m.m.
Proposition 1992/93:200, om en telelag och en förändrad verksamhetsform 

för televerket, m.m.
Proposition 1993/94:117, inkorporering av Europakonventionen och andra 

fri- och rättighetsfrågor.
Proposition 1994/95:227, Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervak-

ning.
Proposition 1995/96:85, Hemlig kameraövervakning.
Proposition 1995/96:180, teleoperatörernas skyldigheter vid hemlig tele-

avlyssning och hemlig teleövervakning.
Proposition 1997/98:44, Personuppgiftslag.
Proposition 1999/2000:49, Utökat skydd för kodade tjänster.
Proposition 1999/2000:86, Ett informationssamhälle för alla.
Proposition 2001/02:135, Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande 

av terrorism.
Proposition 2002/03:38, Straffansvar för terroristbrott.
Proposition 2002/03:74, Hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en 

mer ändamålsenlig reglering.
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Proposition 2002/03:110, Lag om elektronisk kommunikation, m.m.
Proposition 2004/05:1, Budgetpropositionen för 2005.
Proposition 2004/05:143, Överskottsinformation vid användning av hem-

liga tvångsmedel m.m.
Proposition 2005/06:177, Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga 

brott.
Proposition 2005/06:178, Hemlig rumsavlyssning.
Proposition 2006/07:63, En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet.
Proposition 2006/07:133, Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användande 

av hemliga tvångsmedel, m.m.
Proposition 2007/08:163, Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, 

m.m.
Proposition 2008/09:16, Godkännande av Dataskyddsrambeslutet.
Proposition 2008/09:201, Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning.
Proposition 2009/10:78, Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terro-

rism.
Proposition 2009/10:80, En reformerad grundlag.
Proposition 2009/10:85, integritet och effektivitet i polisens brottsbekäm-

pande verksamhet.
Proposition 2009/10:119, Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning 

och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
Proposition 2010/11:46, Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande 

ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG.
Proposition 2010/11:76, Genomförande av rådets rambeslut om kampen 

mot organiserad brottslighet.
Proposition 2010/11:129, Genomförande av Prümrådsbeslutet – automati-

serat uppgiftsutbyte.
Proposition 2011/12:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till 

uppgifter om elektronisk kommunikation.
Proposition 2011/12:179, Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunder-

rättelseverksamhet.

Statens offentliga utredningar (SOU)
SOU 1938:44, Förslag till rättegångsbalk, betänkande av Processlagsbered-

ningen.
SOU 1968:4, Handläggning av säkerhetsfrågor, Utlåtande av Parlamentariska  

nämnden i Wennerströmaffären.
SOU 1970:47, Skydd mot avlyssning, betänkande av integritetsskyddskom-

mittén.
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SOU 1972:15, Ny regeringsform, ny riksdagsordning, slutbetänkande av 
Grundlagsberedningen.

SOU 1972:47, Data och integritet, betänkande av Offentlighets- och sekre-
tess- lagstiftningskommittén.

SOU 1974:85, Fotografering och integritet, betänkande av integritetsskydds-
kommittén.

SOU 1975:75, Medborgerliga fri- och rättigheter: regeringsformen, betänkande 
av 1973 års fri- och rättighetsutredning.

SOU 1975:95, Telefonavlyssning, betänkande av utredningen om telefonav-
lyssning.

SOU 1976:48, Reklam och integritet, betänkande av integritetsskyddskom-
mittén.

SOU 1978:54, Personregister – datorer – integritet: översyn av datalagen, del-
betänkande av datalagstiftningskommittén (DaLK).

SOU 1980:8, Privatlivets fred, slutbetänkande av integritetskyddskommit-
tén.

SOU 1983:70, Värna yttrandefriheten, betänkande av Yttrandefrihetsutred-
ningen.

SOU 1984:54, Tvångsmedel – anonymitet – integritet, Betänkande av tvångs-
medelskommittén.

SOU 1988:16, SÄPO – Säkerhetspolisens inriktning och organisation, Delbe-
tänkande av Säpokommittén.

SOU 1988:18, Rapport av Parlamentariska kommissionen med anledning av 
mordet på Olof Palme.

SOU 1988:64, Integritetsskyddet i informationssamhället 5, Slutbetänkande 
av data- och offentlighetskommittén.

SOU 1989:104, Terroristlagstiftningen, Betänkande av terroristlagstiftnings-
kommittén.

SOU 1990:51, Säkerhetspolisens arbetsmetoder, personalkontroll och meddelar-
frihet, Slutbetänkande av SäPO-kommittén.

SOU 1992:70, Telelag, Betänkande från telelagsutredningen.
SOU 1992:110, Information och den nya InformationsTeknologin – straff- och 

processrättsliga frågor m.m., Betänkande av Datastraffrättsutredningen.
SOU 1998:46, Om buggning och andra hemliga tvångsmedel, Betänkande av 

Buggningsutredningen.
SOU 1999:37, Underrättelsetjänsten – en översyn, Betänkande av 1996 års 

underrättelsekommitté.
SOU 2000:25, Den centrala polisen, Betänkande av SäPO/rikskrim-kom-

mittén.
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SOU 2001:92, Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, Betän-
kande från Polisdatautredningen.

SOU 2002:87, Rikets säkerhet och den personliga integriteten, Betänkande av 
Säkerhetstjänstkommissionen.

SOU 2002:92, Det grå brödraskapet. En berättelse om IB. rapport från Säker-
hetstjänstkommissionen.

SOU 2003:32, Vår beredskap efter den 11 september, Betänkande av 11 sep-
tember-utredningen.

SOU 2003:34, Försvarets underrättelseverksamhet och säkerhetstjänst: Integri-
tet – Effektivitet, Betänkande av Underrättelsedatautredningen.

SOU 2005:38, Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar 
m.m., betänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling.

SOU 2006:41, Internationella sanktioner, Betänkande av Sanktionslags-
utredningen.

SOU 2007:22, Skyddet för den personliga integriteten – kartläggning och ana-
lys, delbetänkande av integritetsskyddskommittén.

SOU 2007:76, Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning, betänkande 
av trafikuppgiftsutredningen.

SOU 2008:3, Skyddet för den personliga integriteten – bedömningar och för-
slag, slutbetänkande av integritetsskyddskommittén.

SOU 2008:87, Åklagarväsendets brottsbekämpning, integritet – effektivitet, 
Betänkande av Åklagardatautredningen.

SOU 2009:1, En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i 
brottsbekämpningen, betänkande av Polismetodutredningen.

SOU 2009:66, Signalspaning för polisiära behov, Betänkande av Utredningen 
om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov.

SOU 2009:70, Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel, Utred-
ningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel.

SOU 2010:14, Partsinsyn enligt rättegångsbalken, slutbetänkande av insyns-
utredningen.

SOU 2010:103, Särskilda spaningsmetoder, Slutbetänkande av Polismetod-
utredningen.

SOU 2011:13, Uppföljning av signalspaningslagen, Betänkande av Signalspa-
ningskommittén.

SOU 2011:20, Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete, 
Delbetänkande av Utredningen om informationsutbyte vid brottsbe-
kämpning m.m.

SOU 2011:80, Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brotts-
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lighet, Slutbetänkande av Utredningen om informationsutbyte vid brotts-
bekämpning m.m.

SOU 2012:13, En sammanhållen svensk polis, Betänkande av Polisorganisa-
tionskommittén.

SOU 2012:44, Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott, Betänkande av 
Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel.

SOU 2012:77, En tydligare organisation för Säkerhetspolisen, Betänkande av 
Polisorganisationskommittén.

Departementsserien (Ds)
Ds 1987:8, Integritetsskyddet i informationssamhället 3. Grundlagsfrågor, jus-

titiedepartementet.
Ds 1994:51, Skyddet för enskilda personers privatliv – En studie. justitie-

departementet.
Ds 2002:35, Straffansvar för terroristbrott, justitiedepartementet.
Ds 2005:6, Brott och brottsutredning i IT-miljö. Europarådets konvention om 

IT-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll, justitiedepartementet.
Ds 2005:21, Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet, 

justitiedepartementet.
Ds 2005:30, En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, Försvarsdeparte-

mentet.
Ds 2005:53, Hemliga tvångsmedel m.m. under en stärkt parlamentarisk kon-

troll, justitiedepartementet.
Ds 2006:1, En strategi för Sveriges säkerhet, Försvarsdepartementet, Försvars-

beredningen.
Ds 2006:17, Utvidgat förverkande m.m., justitiedepartementet.
Ds 2007:2, Frågan om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen 

om hemlig kameraövervakning, justitiedepartementet.
Ds 2008:38, Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten 

– överväganden och förslag, justitiedepartementet.
Ds 2011:44, Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksam-

het, justitiedepartementet.

Utredningsdirektiv (Dir.)
Dir. 1998:101, Behovet av en central kraftsamling i kampen mot den organise-

rade brottsligheten m.m, justitiedepartementet.
Dir. 2000:90, Beredningen för rättsväsendets utveckling, justitiedepartemen-

tet.
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Dir. 2007:185, Tilläggsdirektiv till Polismetodutredningen (Ju 2008:01), jus-
titiedepartementet.

Dir. 2010:62, Hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller annars samhälls-
farlig brottslighet, justitiedepartementet.

Dir. 2011:94, En modern säkerhetsskyddslag.

Riksdagsskrivelser (rskr.)
rskr. 1988/89:313.
rskr. 2005/06:320.
rskr. 2006/07:208.
rskr. 2007/08:11.
rskr. 2009/10:3.
rskr. 2011/12:212.

Utskottsbetänkanden (bet.)
bet. 1982/83:KU12.
bet. 1988/89:juU25.
bet. 1993/94:KU24.
bet. 2005/06:KU8.
bet. 2007/08:juU3.
bet. 2011/12:juU8.

Riksdagsprotokoll
riksdagens protokoll 2005/06:132.

Regeringens skrivelser
regeringens skrivelse 2005/06:53, Hemlig teleavlyssning, hemlig teleöver-

vakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål 
under år 2004.

regeringens skrivelse 2007/08:34, Hemlig teleavlyssning, hemlig teleöver-
vakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål 
under år 2006.

regeringens skrivelse 2009/10:66, Hemlig teleavlyssning, hemlig teleöver-
vakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål 
under år 2008.

regeringens skrivelse 2011/12:48, integritetsskydd vid signalspaning i 
försvars underrättelseverksamhet.
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Riksdagens ombudsmän
jO:s ämbetsberättelse 1953 s. 107.
jO:s ämbetsberättelse 1997/98 s. 47.
jO:s ämbetsberättelse 1997/98 s. 133.
jO:s ämbetsberättelse 1998/99 s. 95.
jO:s beslut 1998-04-02 (Dnr 172-97-21).

Justitiekanslern
jK beslut 2007-08-24, dnr: 6229-06-21, Kritik mot migrationsverket och 

Polisen för deras agerande i samband med försök att verkställa avvisning 
till vietnam.

jK beslut 2008-08-15, dnr: 6545-06-21, Fråga om s.k. lokaliseringsuppgif-
ter från mobiltelefoner får inhämtas som ett led i hemlig teleövervakning 
m.m.

Övriga myndighetspublikationer
Datainspektionen, Yttrande, Delbetänkandet SOU 2009:1 En mer rätts-

säker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen, 
Ju2009/834/Å, Dnr: 226-2009, 2009-05-15.

Datainspektionen, Rapport, Datainspektionens redovisning av regeringsupp-
draget Fö2009/355/SUND, 2010-12-06.

Lagrådet, protokoll vid sammanträde 2006-02-24, tillgänglig på <http://
www.lagradet.se/yttranden/atgarder%20for%20att%20forhindra%20
vissa%20sarskilt%20allvarliga.pdf>.

justitiedepartementet, Promemoria, Synpunkter på utkast till lagrådsremiss En 
anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, 2006-12-19.

justitiedepartementet, ju2009/6098/PO, Protokoll Hearing angående delar 
av förslagen i betänkandet Signalspaning för polisiära behov (SOU 2009:66), 
2009-09-30.

justitieutskottets betänkande 2007/08:juU3.
justitiekanslern, Beslut 2005-12-08, Remissyttrande över delbetänkandet 

(SOU 2005:38) Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar 
m.m.

Post och telestyrelsen, Utvecklingen av Internet - konsekvenser för markna-
den för telefoni, 1998. tillgänglig på: <http://www.pts.se/upload/Docu-
ments/SE/Utvecklingen%20av%20internet%20–%20konsekvenser%20
för%20marknaden%20för%20telefoni%20.pdf>.
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Post- och telestyrelsen, Remissvar på betänkandet Tillgång till elektronisk kom-
munikation i brottsutredningar m.m. SOU 2005:38, Dnr: 05-11036, 2005.

Post och telestyrelsen, Beslut avseende IMSI-nummer, den 22 november 
2006, dnr 06-12813.

Post och telestyrelsen, Promemoria, Kostnader p.g.a. nya krav på hemlig avlyss-
ning och övervakning av ”internettjänster” m.m., Dnr 07-571, 7 februari 
2007.

Post och telestyrelsen, Vilka tjänster och nät omfattas av LEK?, PtS-
Er-2009:12, 2009-03-11.

Post- och telestyrelsen, Remissvar polismetodutredningens delbetänkande SOU 
2009:1, Dnr: 09-1210-2, 2009 tillgänglig på <http://www.pts.se/upload/
remissvar/2009/09-1210-remissvar-polismetodutredningen-090513.
pdf>.

Post och telestyrelsen, Sammanställning av lagstiftning och praxis kring utläm-
nande av teleuppgifter, uppdaterad 2010-01-27.

Post och telestyrelsen, Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål 
– en vägledning, 2012-05-23, tillgänglig på <http://www.pts.se/upload/
Ovrigt/internet/tradala/vagledning_Uppgifter-som-ska-lagras-for-
brottsbekampande-andamal.pdf>.

Post och telestyrelsen, Konsekvensutredning avseende föreskrifter om ersättning 
vid utlämning av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål, Dnr: 
12-4585, 2012-06-15.

regeringsbeslut 2008-07-17, ju2008/5775/PO.
registernämnden, Synpunkter på delning 2006-12-22 av lagrådsremiss om en 

anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, 4 januari 2007.
rikspolisstyrelsen, Delningssynpunkter på lagrådsremissen En anpassad för-

svarsunderrättelseverksamhet, 2007-01-08.
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Tillsyn över Säkerhetspolisens ut -

lämnande av uppgifter till underrättelse- och säkerhetstjänster i andra stater, 
Rapport, 2011-06-09, Dnr 886-2010.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Granskning av inhämtning av 
uppgifter om elektronisk kommunikation i realtid, Dnr 175-2012, 2013-
01-22.

Säkerhetspolisen, Den grova organiserade brottslighetens påverkan på det demo-
kratiska statsskicket – En första nationell hotbild, 2009.

Säkerhetspolisen, Nationell hotbild Gob – Den grova organiserade brottslighe-
tens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner, 15 november 2012.

SÖ 2010:35, Europarådets konvention om förebyggande av terrorism.
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Offentlig statistik
Statistiska centralbyrån, Privatpersoners användning av datorer och Inter-

net 2009, tillgänglig på <http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
LE0108_2009a01_Br_it01Br1001.pdf>

Statistiska centralbyrån, Informations och Kommunikationsteknik, utdrag ur 
statistisk årsbok 2002, tillgänglig på <http://www.scb.se/statistik/aa/
Ov0904/2003m00/a01Sa0301_13.pdf>.

Svensk rättspraxis
Tingsrätt
Göteborgs tingsrätt, dom i mål nr B 7277-10, meddelad 8 december 2010.

Hovrätt
Hovrätten för västra Sverige, Dom i mål nr B 4645-10, meddelad den 2 

mars 2011.

Kammarrätt
rK 2010:1, målnummer 3138-09, avgjort den 2010-01-19.

Högsta domstolen
Nja 1977 s. 403.
Nja 1982 s. 700.
Nja 1985 s. 444.
Nja 1990 s. 537.
Nja 2004 s. 336.
Nja 2005 s. 805.
Nja 2009 s. 917.
Nja 2010 s. 168.
Nja 2012 s. 400.

Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten)
rÅ 2006 ref. 87.
rÅ 2010 ref. 59.
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EU-rättsligt material
Direktivet om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av 

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. (Europaparla-
mentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995).

ramdirektivet (rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002).
auktorisationsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/

EG av den 7 mars 2002).
tillträdesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av 

den 7 mars 2002).
Direktivet om samhällsomfattande tjänster (Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002).
Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (Europaparlamen-

tets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002).

Rådets beslut
rådets beslut 98/733/riF, Gemensam åtgärd av den 21 december 1998 

beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska 
unionen om att göra deltagande i en kriminell organisation i Europeiska 
unionens medlemsstater till ett brott, (L 351, 29/12/1998 s. 0001–0003).

rådets rambeslut 2002/475/riF den 13 juni 2002 om bekämpande av ter-
rorism (EGt L 164, 22.6.2002, s. 3).

rådets rambeslut 2006/960/riF den 18 december 2006 om förenklat infor-
mations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndig-
heterna i Europeiska unionens medlemsstater, (EGt L 386, 29.12.2006, 
s. 89).

rådets rambeslut 2008/841/riF den 24 oktober 2008 om kampen mot 
organiserad brottslighet, (L 300, 11/11/2008 s. 0042–0045).

Rättsfall från EU-domstolen
Kommissionen mot Sverige, C-185/09.

rättsfall från Europadomstolen för mänskliga rättigheter
Golder mot Förenade Konungariket, (4451/70), dom meddelad den 21 febru-

ari 1975.
Handyside mot Förenade Konungariket, (5493/72), dom meddelad den 7 de -

cember 1976.
Klass m.fl. mot Tyskland, (5029/71), dom meddelad den 6 september 1978.
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Sunday Times mot Förenade Konungariket, (6538/74), dom meddelad 26 
april 1979.

Airey mot Irland, (6289/73), dom meddelad den 9 oktober 1979.
Silver m.fl. mot Förenade Konungariket, (5947/72; 6205/73; 7052/75; 

7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75) dom meddelad den 25 mars 1983.
Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), dom meddelad den 2 augusti 

1984.
X och Y mot Nederländerna, (8978/80), dom meddelad den 26 mars 1985.
Leander mot Sverige, (9248/81), dom meddelad den 26 mars 1987.
Chappell mot Storbritannien, (10461/83), dom meddelad den 30 mars 1989.
Huvig mot Frankrike, (11105/84), dom meddelad den 24 april 1990.
Kruslin mot Frankrike, (11801/85), dom meddelad den 24 april 1990.
Autronic AG mot Schweiz, (12726/87), dom meddelad den 22 maj 1990.
Cantoni mot Frankrike, (17862/91), dom meddelad den 15 november 1991.
Niemietz mot Tyskland, (13710/88), dom meddelad den 16 december 1992.
Costello-Roberts mot Förenade Konungariket, (13134/87), dom meddelad den 

25 mars 1993.
S.W. mot Förenade Konungariket, (20166/92), dom meddelad den 22 No -

vember 1995.
Kopp mot Schweiz, (23224/94), dom meddelad den 25 mars 1998.
L.C.B. mot Förenade Konungariket, (23413/94) dom meddelad den 9 juni 

1998.
Lambert mot Frankrike, (23618/94), dom meddelad den 24 augusti 1998.
Osman mot Förenade Konungariket, (23452/94) dom meddelad den 28 okto-

ber 1998.
Amann mot Schweiz, (27798/95) dom meddelad den 16 februari 2000.
Kiliç mot Turkiet, (22492/93), dom meddelad den 28 mars 2000.
Mahmut Kaya mot Turkiet, (22535/93), dom meddelad den 28 mars 2000.
Akkoc mot Turkiet, (22947/93, 22948/93), dom meddelad den 10 oktober 

2000.
Streletz, Kessler och Krenz mot Tyskland (34044/96, 35532/97 och 44801/98), 

dom meddelad 22 mars 2001.
Pretty mot Förenade Konungariket, (2346/02) dom meddelad den 29 april 

2002.
Peck mot Förenade Konungariket, (44647/98) dom meddelad den 28 januari 

2003.
Odiévre mot Frankrike, (42326/98) dom meddelad den 13 februari 2003.
Young mot Förenade Konungariket, (60682/00), beslut av den 11 oktober 

2005.
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Gongadze mot Ukraina, (34056/02), dom meddelad den 8 november 2005.
Segerstedt och Wiberg m.fl. mot Sverige, (62332/00), dom meddelad den 6 

juni 2006.
Weber och Saravia mot Tyskland, (54934/00), beslut av den 29 juni 2006.
Copland mot Förenade Konungariket, (62617/00) dom meddelad den 3 april 

2007.
Evans mot Förenade Konungariket, (6339/05), dom meddelad den 10 april 

2007.
Liberty m.fl. mot Förenade Konungariket, (58243/00), dom meddelad den 

den 1 juli 2008.
K.U. mot Finland, (2872/02), dom meddelad den 2 december 2008.
A m.fl. mot Förenade Konungariket, (3455/05), dom meddelad den 19 febru-

ari 2009.
Opuz mot Turkiet, (33401/02), dom meddelad den 9 juni 2009.
Kennedy mot Förenade Konungariket, (26839/05), dom meddelad den 18 

maj 2010.
Uzun mot Tyskland, (35623/05), dom meddelad den 2 september 2010.
Valentino Acatrinei mot Rumänien, (18540/04), dom meddelad 25 juni 2013.

Kommissionens beslut
X. mot Island, (6825/74), kommissionens beslut av den 18 maj 1976.
Bruggeman och Scheuten mot Tyskland, (6959/75) kommissionens beslut av 

den 12 juli 1977.
Rassemblement Jurassien och Unite Jurassienne mot Schweiz, (8191/78), kom-

missionens beslut av den 10 oktober 1979.
Peters mot Nederländerna, (22793/93), kommissionens beslut av den 6 april 

1994.
Galloway mot Förenade Konungariket, (34199/96), kommissionens beslut av 

den 9 september 1998.

Utländsk rättspraxis
Storbritannien
Liversidge v Anderson [1941] UKHL 1, [1941] 3 all Er 338, [1942] aC 206 

(3 November 1941).
R v Ministry of Defence Ex p. Smith [1995] EWCa Civ 22 (3 November 

1995).
A and others v Secretary of State for the Home Department; X and another v 
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