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Abstract 

The legal mandate for taking secret interception measures has increased. Law 

enforcement agencies can now not only monitor the communications of indi-

viduals when they are suspected of a crime. Secret interception measures can be 

taken before a crime is committed, if there are vague signs that an individual 

could perhaps commit a crime. This progress in preventive direction is a cause 

of internationalization, social and technological development and increased 

organized crime and terror. Therefore, the state and the public have a strong 

interest in gaining access to an increased amount of data. However, these coer-

cive measures constitute an infringement of the individual's interest in privacy 

and protection of privacy. In this paper, based on a legal dogmatic method, the 

relationship between the rule of law security guarantees, personal integrity and 

crime prevention is analysed. The paper finds that it is important for both the 

individual and the state power that the legislature carefully considers whether a 

breach of personal integrity is justifiable. Moreover, some aspects of preventive 

use of coercive measures are of greater importance than others. These include 

the requirements for the functioning of the legislation in a democratic society, 

the precision and predictability of the law, as well as the existence of independ-

ent review, control and protection against abuse. A regulation without these 

requirements could lead to negative legal consequences and both mistrust and 

insecurity among citizens. 

 

 

 

Keywords: prevention, secret interception measures, coercive measures, lawful 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett ämne som har aktualiserats alltmer är terrorbrott, som drabbat ett flertal 

städer i Europa och orsakat stor förödelse, skräck och oro.1 Terrorism är ett av 

de mest allvarliga hoten mot demokratin, det fria utövandet av mänskliga rät-

tigheter och mot den ekonomiska och sociala utvecklingen.2 Vilka rättsliga verk-

tyg och metoder staten ska utrustas med för att bekämpa det ökade terrorhotet 

har därför varit ett aktuellt ämne i såväl nationella som internationella samman-

hang.3 Parallellt med den ökade risken för terrorism,4 har även det brottsliga 

klimatet förändrats och i allt större utsträckning blivit organiserad. Det blir allt 

vanligare att brottsligheten systematiskt utövas i grupper eller nätverk.5 Det har 

även skett en snabb teknisk utveckling som lett till att såväl möjligheterna till 

som frekvensen av elektronisk kommunikation ökat.6 Aktörer inom såväl terro-

ristgrupper som den organiserade brottsligheten har anpassat sig till de nya 

möjligheter tekniken ger och drar nytta av både teknisk utveckling och svaghet-

er i myndigheters kontrollmöjligheter.7 Den tekniska utvecklingen och digitali-

seringen av samhället har sammanfallit med en politisk och rättslig strävan om 

att förbättra de brottsbekämpande myndigheternas tekniska kapacitet och ge 

rättsliga mandat till inhämtning av uppgifter om och kartläggning av individers 

digitala fotspår.8 Behovet av att kunna använda sig av hemliga tvångsmedel, 

bl.a. hemlig avlyssning- och övervakning av elektronisk kommunikation, har 

                                                      
1 Madrid 2004, London 2005, Paris 2015, Nice 2016 och Stockholm 2017.  
2 Träskman, Per-Ole, Brottsligheten och dess bekämpande — en reflektion om verkliga hot och hotbilder, 

SvJT 2007, [Träskman, 2007], s. 103.  
3 A.a., s. 101ff. Se även prop. 2005/06: 178, s. 30. 
4 Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) konstaterar i sin helårsbedömning för 2019 

att den sammantagna terrorhotnivån mot Sverige befinner sig på en förhöjd hotnivå.  
5 Prop. 1988/89:124 s. 39. Se även Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, Polisens 

rapport om allvarlig och organiserad brottslighet 2017, oktober 2017, Dnr: A479.632/2016, s. 2. 
6 I Post- och telestyrelsens rapport svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersök-

ning 2017 (PTS ER 2013:20), anges t.ex. att 98 % av undersökningens respondenter angivit att de 

har en mobiltelefon. Av respondenterna angav 86 % att de använde internet dagligen, se s. 5 & 6.  
7 Nationella underrättelsecentret, NUC, inom den myndighetsgemensamma satsningen mot den 

organiserade brottsligheten, Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018–

2019, november 2017. Dnr: A495.196/2017, s. 9 f. 
8 Se exempelvis SOU 2005:38 s. 321 och SOU 2015:31, s. 162. 
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därför tillmätts en stor betydelse i den brottsbekämpande verksamheten.9 De 

hemliga tvångsmedlen kännetecknas av att uppgifter, till skillnad från andra 

tvångsmedel, hämtas in i hemlighet och verkställigheten sker utan den enskildes 

vetskap.10 Det kan även antas att de äger rum mot hans eller hennes vilja.11 Be-

stämmelser om hemlig avlyssning och övervakning har funnits i 27 kap. Rätte-

gångsbalken (1942:740) (RB) sedan rättegångsbalken trädde i kraft 1 januari 

1948,12 och har som huvudregel enbart kunnat användas inom en förundersök-

ning.13 De senaste årens brottsliga utveckling har emellertid resulterat i att reg-

lerna om hemliga tvångsmedel utvidgats. Till skillnad från den tidigare gällande 

utgångspunkten, att hemliga tvångsmedel enbart får vidtas enligt RB:s regler 

inom en förundersökning, kan åtgärderna under vissa omständigheter vidtas i 

preventivt syfte.14  Det innebär att de brottsbekämpande myndigheterna som 

Säkerhetspolisen och den öppna polisen15 inte enbart har i uppdrag att utreda 

och beivra brott, utan ska även förebygga densamma.16   

 

Sett till den senaste tidens utveckling riskerar gränserna för vilka integritets-

kränkningar som kan komma att accepteras i framtiden förskjutas. Brott av 

lindrigare beskaffenhet och lägre rättsliga trösklar för att vidta hemliga tvångs-

medel kan därmed ses som ett mer övergripande hot mot den personliga in-

tegriteten.17 Statens hemliga tvångsmedelsverktyg innebär ett intrång i skyddet 

för den enskildas privatliv och integritet, som var och en är garanterad enligt 

artikel 8 Europakonventionen och 2 kap. 6 § Regeringsformen (RF). Den per-

sonliga integriteten kan här förstås som en rätt att ha en individuellt avgränsad 

sfär som ska vara skyddad från intrång och insyn.18 Särskilt känsligt blir det 

ifråga om de straffprocessuella tvångsmedlen som kan vidtas i preventivt syfte, 

innan någon misstanke om konkret brott föreligger.19 Här utgör begreppet 

rättsstat ett viktigt rättsligt ideal och är ett medel för att tillförsäkra den enskilda 

                                                      
9 SOU 2007:22. 
10 Prop. 2009/10:119 s. 10. Se även Heuman, Sigurd & Gatenheim, Christofer, Några problematise-

rande aspekter på hemliga tvångsmedel, JT 2018/19:2, [Heuman & Gatenheim], s. 261ff.  
11 Ekelöf m.fl., Rättegång III, u. 6, Norstedts juridik AB, Visby, 1994, [Ekelöf m.fl], s. 23.  
12 Benämning på tvångsmedlet ändrades 1989 till ”hemlig teleavlyssning” och 2012 till ”hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation”, se SOU 2012:44 s. 239 och Prop. 2011/12:55 s. 63. 
13 SOU 1938:44 s. 327.  
14 Se t.ex. prop. 1975/76:202 s. 120, prop. 1988/89:124 s. 38 ff. och prop. 2002/03:74 s. 38 
15 Med den öppna polisen menas här den verksamhet som bedrivs av Polismyndigheten, jfr 

begreppets användning i t. ex. SOU 2017:75, SOU 2017:89, och prop. 2011/12:55.  
16 SOU 2012:44 s. 38. 
17 Jfr Europadomstolens resonemang i domarna Kopp mot Schweiz, (23224/94), 25 mars 1998, 

p. 72, Weber & Saravia mot Tyskland, (54934/00), 29 juni 2006, p. 93, Amann mot Schweiz, 

(27798/95), 16 februari 2000, p. 56 och Huvig mot Frankrike, (11105/84), 24 april 1990, p. 32. 
18 Nek, Lennart, Personlig integritet: den privata sfären, Författarens bokmaskin, Stockholm, 1997, 

[Nek, 1997], s. 7. 
19 Se vidare kapitel 4.  
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individen ett rättsligt skydd mot kränkningar genom statens maktutövning. I 

fråga om preventiv tvångsmedelsanvändning är det både för den enskilde och 

statsmaktens vidkommande av betydelse att lagstiftaren noga överväger 

huruvida ett ingrepp i den personliga integriteten är försvarbart. En otillåten 

kränkning av den personliga integriteten och privatlivet skulle annars kunna 

leda till misstro och otrygghet bland medborgarna i samhället.20  

 

Det har även först en rättspolitisk debatt som ifrågasatt huruvida de alltmer 

utvidgade befogenheterna att använda hemliga tvångsmedel motiverar det in-

tegritetsingrepp som användningen i många fall innebär samt att kravet på ef-

fektivitet och behov inte uppfylls.21 I led med detta har Europeiska Unionens 

domstol i den s.k. Tele2-domen,22 riktat kritik mot den svenska regleringen 

avseende lagring och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i 

brottsbekämpande syfte. I domen konstateras att den svenska regleringen är 

alltför omfattande och inte förenlig med EU-rättens krav,23  bland annat avse-

ende skyddet för privatliv och personuppgifter.24 Som en följd härav har de 

preventiva tvångsmedlen ändrats och en ny lagändring trädde ikraft den 1 ok-

tober 2019. I den straffprocessuella rättegången som avser preventiv tvångsme-

delsanvändning innefattas därmed en besvärlig intresseavvägning. Staten och 

det allmänna har ett stort intresse av att få tillgång till en ökad mängd data för 

att inte bara utreda och lagföra begångna brott, utan även förebygga särskilt 

allvarlig brottslighet. Samtidigt utgör dessa tvångsmedel ett ingrepp i den en-

skildes integritetsintresse och skydd för privatliv. Det ena värdet måste inskrän-

kas eller hållas tillbaka för att det andra värdet ska kunna förverkligas.25 Frågan 

blir då hur denna intresseavvägning gjorts i svenska lagstiftningssammanhang, 

hur intresseavvägningen tillgodoser det rättighetsskydd som är föreskrivet och 

om tillräckliga rättssäkerhetsmekanismer beaktats.  

 

 

                                                      
20 SOU 1984:54 s. 42. 
21 Se bland annat Flyghed, Janne, Kriminalitetskontroll – baserad på tro eller vetande?, SvJT 2007 s. 59ff, 

Ramberg, Anne, Tvångsmedel, rättssäkerhet och integritet — går det att förena?, SvJT 2007 s. 154 och 

Träskman, 2007, s. 101ff. 
22 EU-domstolens dom i Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen, (C-203/15, 21) december 2016. 
23 EU-domstolens dom i Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen, (C-203/15, 21) december 2016, 

p. 112 och 125.   
24 Skyddet för privatliv och personuppgifter stadgas i artikel 7 respektive 8 i Europeiska unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02).  
25 Se exempelvis SOU 2007:76, s. 233 och prop. 2010/11:46, s. 16. 
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1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur den processrättsliga 

regleringen avseende användningen preventiva tvångsmedel påverkar de brotts-

bekämpande myndigheternas tillgång till elektronisk kommunikation och hur 

dessa förhåller sig till det rättighetsskydd som föreskrivs för den enskildes in-

tegritet och privatliv. Därmed ska följande frågeställningar besvaras:   

• Vilka är de nuvarande reglerna kring inhämtning av uppgifter om 

elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet och vad är än-

damålet med dem? 

• Hur har föreställningar om rättssäkerhetsgarantier beaktats vid regle-

ringen av de preventiva tvångsmedlen?  

• Vilka rättsliga konsekvenser har regleringen för den personliga integri-

teten?  

1.3 Avgränsning 

Föremålet för uppsatsen är inhemsk svensk rätt. Andra rättsordningars hante-

ring av de frågor som behandlas inom ramen för denna uppsats har därmed 

inte beaktats. Det bör dock framhållas att lag (2000:562) om internationell rätts-

lig hjälp i brottmål möjliggör ett internationellt samarbete i fråga om hemlig 

tvångsmedelsanvändning. Med stöd av 3 kap. 2 § i denna lag kan svensk åkla-

gare ansöka om rättslig hjälp, bland annat verkställande av hemliga tvångsme-

del, utomlands.26 De uppgifter som kan inhämtas från annan stat kan emellertid 

omfattas av andra begränsningar avseende användandet än vad som följer av 

svensk lag, varför detta område faller utanför ramen för denna uppsats. 

 

Uppsatsen är begränsad till att endast omfatta tillgång till preventiva tvångsme-

del, vilket innefattar åtgärder som vidtas utan att en förundersökning inletts. 

Rättegångsbalkens regler, som avser tvångsmedelsanvändning inom ramen för 

förundersökning, kommer därför inte behandlas närmare. Rättegångsbalkens 

regler utgör emellertid en referenspunkt i förhållande till övrig reglering för att 

möjliggöra en analys kring de intresseavvägningar som gjorts vid respektive 

lagstiftning. Denna jämförelse ligger sedermera till grund för en analys av de 

preventiva tvångsmedlens förhållande till den personliga integriteten.  

 

Som framgår av syftet behandlas i uppsatsen de lagregler som på ett eller annat 

sätt reglerar brottsbekämpande myndigheters inhämtning av uppgifter om 

elektronisk kommunikation i underrättelseverksamhet. Det innebär att frågor 

                                                      
26 Motsvarande möjlighet för utländsk domstol eller åklagare att ansöka om rättslig hjälp i Sverige 

stadgas i 2 kap. 3 § lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. 
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som berör behandling och hantering av sådana uppgifter, det vill säga över-

skottsinformation eller sekretessfrågor, faller utanför ramen för uppsatsens 

syfte och frågeställning. Vidare har Säkerhetspolisen möjlighet att i sin under-

rättelseverksamhet bedriva signalspaning hos försvarets radioanstalt enligt 

FRA-lagen.27 FRA-lagen faller emellertid in under försvarsunderrättelseverk-

samhetens område och Säkerhetspolisens underrättelseinhämtning med stöd av 

denna lag skiljer sig på många sätt från de traditionella hemliga tvångsmedlen. 

Därmed kommer möjligheten till signalspaning inte behandlas i denna uppsats.  

1.4 Metod & material 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla uppsatsens syfte har de preven-

tiva tvångsmedlen undersökts utifrån rättsdogmatisk metod, som syftar till att 

undersöka ett juridiskt område för att komma fram till ett resultat som speglar 

gällande rätt.28 Det material som huvudsakligen använts består av traditionella 

och vedertagna rättskällor såsom författningstext, konventionstext, förarbeten 

och såväl inhemsk praxis som praxis från Europadomstolen.29 De nämnda 

rättskällorna har använts för att utreda vad som anses vara gällande rätt rörande 

det regelverk som sätter ramarna för de preventiva tvångsmedlen.30 Materialet 

har även legat till grund för att finna ändamålen med regleringen, analysera vilka 

intressen som beaktats vid införandet av de preventiva tvångsmedlen samt hur 

de kommit att påverka reglernas utformning. De rättskällor som använts i arbe-

tet för att analysera och presentera lagregleringen har valts ut baserat på deras 

aktualitet för besvarandet av uppsatsens frågeställningar. Någon annan med-

veten distinktion har inte gjorts.  

 

Uppsatsen beskriver gällande rätt inom det preventiva tvångsmedelsregelverket, 

främst med utgångspunkt i aktuella nationella lagar, bland annat Rättegångsbal-

ken, lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 

och lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation 

i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. För att under-

söka regelverken och utröna betydelsen och innebörden av dessa har en syste-

matisk analys gjorts där även närliggande lagar beaktats. Således har även lag 

(1991:572) om särskild utlänningskontroll, polisdatalagen (2010:361) och lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation varit av intresse för besvarandet av 

                                                      
27 Lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. 
28 Korling, Fredric & Zamboni Mauro, Juridisk metodlära, u. 1:5, Studentlitteratur AB, Lund, 2013, 

s. 21, 26.  
29 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, u. 7:1, Iusté AB, Uppsala, 2014, s.110. 
30 A.a. s. 21ff. 
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uppsatsens frågeställningar. Svensk lagtext är emellertid ofta allmänt hållen.31 

För att få reda på gällande rätt krävs således tillämpning av olika lagtolknings-

metoder. Tolkning av de ovan nämnda nationella rättskällorna har förutom en 

logiskgrammatisk tolkning av lagtexten även en teleologisk lagtolkning använts. 

Den teleologiska lagtolkningen bygger på att lagens ändamål fastställs utifrån 

subjektiv eller objektiv tolkningsmetod. Den subjektiva lagtolkningsmetoden 

syftar till att finna och söka ledning i de syften och avsikter som förelegat vid 

lagstiftningens tillkomst. I detta hänseende tjänar förarbeten en viktig roll i 

sökandet efter lagens syften. Förarbeten till ovan nämnda rättskällor har således 

använts för att besvara frågeställningen om vilket ändamål regelverket kring de 

preventiva tvångsmedlen syftar till att uppfylla. Förarbetena har även använts 

för att förstå och förklara innebörden av de bestämmelser och rekvisit som ska 

vara uppfyllda för att inhämtning av elektroniska uppgifter ska ske.32 Materialet 

har varit vägledande för att förklara hur personlig integritet och privatliv beak-

tats och tillvaratagits i lagstiftningen samt hur dessa intressen värderats i avväg-

ningssituationer.  

 

Hemlig tvångsmedelsanvändning präglas av en avvägning mellan åtminstone 

två motstående intressen: personlig integritet och privatliv kontra effektiv 

brottsbekämpning.33 För besvarandet av syfte och frågeställning har det i upp-

satsens fortsatta framställning funnits ett intresse av att presentera grundläg-

gande normerande källor, främst Regeringsformen och Europakonventionen. 

Europakonventionen är sedan inkorporeringen år 1995 att betrakta som svensk 

lag och ska därmed ses som en auktoritativ källa ur ett rättsdogmatiskt perspek-

tiv.34 Europakonventionens ställning i svensk rätt har även stärkts ytterligare 

genom grundlagsbestämmelsen 2 kap. 19 § RF, som stadgar att lag eller annan 

föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europa-

konventionen. Till följd härav står Europakonventionen över nationell lagstift-

ning, utan att ha ställning som grundlag.35 Vid en eventuell normkonflikt ska 

domstolarna göra en analys av de kolliderande rättigheterna i nationell lagstift-

ning och Europakonventionen för att sedan göra en fördragskonform tolkning. 

Saknas tolkningsutrymme ges Europakonventionen företräde.36 Värt att beakta 

är dock att Europakonventionen är en internationell konvention som tillkom-

                                                      
31 Rosén, Johan, De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla — effekter av Sveriges anslut-

ning till den Europeiska unionen, SvJT, 1996, [Rosén, 1996], s. 246.  
32 De konkreta sakreglerna kan i vissa fall återfinnas i förarbetena, se Rosén, 1996, s. 246.  
33 Heuman & Gatenheim, s. 256.  
34 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättighet-

erna och de grundläggande friheterna. Se även Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 

u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 43. 
35 Bernitz, Ulf, Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 7 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 

2018, s. 178. 
36 Prop. 1993/94:117, s. 36–38. 
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mit på annat sätt än de svenska regelverk som studerats inom ramen för denna 

uppsats. Av denna anledning finns exempelvis begränsat med förarbeten att 

tillgå och de förarbeten som finns är inte heller tänkta att ge vägledning vid 

tolkningsfrågor.37 I de delar innebörden av artiklar i Europakonventionen un-

dersökts har istället praxis från Europadomstolen använts.38 Detta i enlighet 

med artiklarna 31 och 32 i Wienkonventionen om traktaträtten om hur tolkning 

av Europakonventionens artiklar ska ske.39 Urvalet av Europadomstolens avgö-

randen har skett utifrån att rättsfallen behandlar relevanta artiklar av konvent-

ionen, framför allt artikel 8 Europakonventionen. Vidare har enbart beaktats 

sådant material som rör inhämtning av elektroniska uppgifter, underrättelse-

verksamhet, eller har relevans för vilka krav som uppställs för legitima in-

skränkningar av artikel 8. Redogörelsen för konventionens rättspraxis syftar i 

denna uppsats inte till att vara heltäckande, utan snarare representativt för vik-

tiga principer för tolkningen av konventionen inom området.  

 

Regeringsformen och Europakonventionen har följaktligen använts för att 

utröna innebörden av begreppen personlig integritet och privatliv i rättsliga 

sammanhang.40 De i ovan nämnda rättskällor föreskrivna rättigheter för den 

enskildes integritet har vidare använts för att belysa hur de kommit att påverka 

det preventiva regelverkets utformning. För att utröna varför den enskildes 

rättigheter intar en särskilt viktig ställning inom straffprocessen har det även 

funnits ett intresse av att studera rättighetsföreskrifter och det preventiva 

tvångsmedelsregelverket i förhållande till begreppet rättsstat. Begreppet rättsstat 

har emellertid ingen entydig definition och vad begreppet ska anses rymma och 

innebära är omdiskuterat inom både den rättsdogmatiska och rättsteoretiska 

forskningen.41 Det kan vara metodologiskt problematiskt att utreda och jämföra 

regelverk på ett annat rättsområde, som till exempel processrättens förhållande 

till begreppet rättsstat eller till de principer som brukar anses ingå i rättsstatlig-

heten. Samtidigt kan de processuella reglerna ses som en del av rättsstaten på så 

vis att de utgör både en konsekvens av och en garanti för rättsstatens upprätt-

hållande.42 Genom att använda rättsdogmatisk metod har begreppet rättsstat 

                                                      
37 Nowak, Karol, Oskyldighetspresumtionen, Norstedts Juridik, Stockholm, 2003, s. 81. 
38 Jacobs, White, and Ovey, The European Convention on Human Rights, 7th Edition, Oxford Univer-

sity Press, 2017 Oxford, s. 83. 
39 Jfr Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter I europeisk praxis; en kommentar till Europakonventionen om 

de mänskliga rättigheterna, u. 5, Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, [Danelius, 2015], s. 55. 
40 Begreppet återfinns i 2 kap. 1 § RF samt art. 8 Europakonventionen och behandlas i avsnitt 2. 
41 Jfr Croon, Adam, Jura novit curia- principen och sökandet efter en rättssäker rättstillämpning- Ett rättshi-

storiskt perspektiv, i Juridisk Publikation, Nr 2/ 2010. Angående disktinktionen mellan rättsdogma-

tik och rättsteori läs vidare Sandström, Marie, Rätt eller vetenskap? Till frågan om rättsvetenskapens 

nytta, SvJT 2002, s. 282. 
42 Jfr exempelvis Fuller, Lon, The Morality of Law, Yale University Press, New Haven, 1964, [Full-

ler, 1964], s. 33ff.   
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undersökts, vad det ska anses innebära i svensk rätt i allmänhet och vilka kon-

sekvenser det får på ett område inom straffprocessen. Begreppet rättsstat finns 

representerat i de flesta internationella system för skydd av mänskliga rättighet-

er, liksom i de flesta demokratiska länders konstruktioner. Dessa nationella och 

internationella rättighetsföreskrifter kan i vissa delar ses som kodifierade vers-

ioner av rättsstatliga grundprinciper.43 En undersökning av rättskällorna har 

därmed använts för att konkretisera vilka värden och principer som utgör rätts-

statlighet. Att enbart studera skyddet för mänskliga rättigheter så de kommer till 

uttryck i dessa regelverk har dock inneburit begränsningar i förståelsen för be-

greppet rättsstat. Således har även rättsvetenskaplig litteratur använts, bl.a. Ro-

nald Dworkin, Lon Fuller, Alexander Paczenik, Åke Frändberg och Per-Olof 

Ekelöv. Detta material har använts för att ge en grundläggande förståelse för 

begreppet rättsstat och vilka återkommande principer som är av betydelse för 

upprätthållandet av detta begrepp. I sammanhanget bör avslutningsvis noteras 

att en uttömmande redogörelse för begreppets innebörd kräver mer utrymme 

än vad denna uppsats kan ge. I framställningen studeras begreppet rättsstat som 

en rättslig idé innehållande vissa rättsstatliga värden och principer, som ska 

genomsyra det rättsliga regelverket. 

 

Avslutningsvis kan det material som presenterats, i huvudsak lag och förarbe-

ten, inte alltid svara på frågor om den praktiska tillämpningen av rättsreglerna. 

Dessutom är praxis på det område uppsatsen behandlar begränsad, främst på 

grund av stark sekretess. Denna begränsning i material har emellertid ingen 

betydelse för användandet av rättsdogmatisk metod, som syftar till att svara på 

vad som gäller och inte hur rätten tillämpas. Med bakgrund av uppsatsens syfte, 

att undersöka och analysera den processrättsliga regleringen, är detta inte heller 

avgörande för att besvara frågeställningarna. Det har därmed saknats anledning 

att tillämpa ytterligare en metod eller genomföra en empirisk studie för att un-

dersöka de praktiska konsekvenserna av regelverket. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
43 Se vidare kapitel 2.1. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsen omfattar totalt sex kapitel som sammanfattningsvis kan beskrivas på 

följande vis.  

Kapitel 1 syftar till att presentera uppsatsens ämnesområde genom en problemo-

rienterad inledning, följt av en presentation av uppsatsens syfte, metod och 

material och avslutas med att beskriva uppsatsens disposition.  

Kapitel 2 ger en historisk bakgrund till regleringen om de hemliga tvångsmedlen 

och en beskrivning av de brottsbekämpande myndigheterna och deras huvud-

sakliga uppdrag.  

Kapitel 3 beskriver dagens preventiva regelverk. 2007 års preventivlag, 2012 års 

inhämtningslag och möjlighet att inhämta uppgifter enligt LEK. I samband med 

redogörelsen för det preventiva regelverket berörs också vissa frågor som all-

mänt kan falla under rubriken legalitet, det vill säga i vilken utsträckning regel-

verket är förutsebart och i vilken utsträckning det begränsar myndigheternas 

skönsmässiga beslutsutrymme. 

Kapitel 4 beskriver uppsatsens normativa ramverk. I kapitlet presenteras privat-

livet och den personliga integriteten, de rättigheter som framför allt aktualiseras 

av de inhämtningsmöjligheter som lagstiftaren skapat för att tjäna säkerhetsin-

tresset. Här berörs rättigheternas bakgrund, internationella och konstitutionella 

skydd, samt vilka generella krav som ställs för att ingrepp i rättigheten ska 

kunna ske.  

Kapitel 5 utgör uppsatsens analysavsnitt som genom att analysera resultaten av 

kapitel 2, 3 och 4 besvarar uppsatsens syfte och frågeställning. Kapitlet beskri-

ver vad de olika regelverken betyder och vilka slutsatser som kan dras kring de 

rättssäkerhetsgarantier som beaktats i lagstiftningen.  

Kapitel 6 presenterar en avslutande diskussion över särskilt viktiga aspekter som 

funnits i uppsatsen och presenterar uppsatsens slutsatser.  
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2 Brottspreventiv & brottsförebyggande 
verksamhet 

2.1 Hemliga tvångsmedel i rättegången  

Rättegången i brottmål inbegriper ett antal steg, i vilka noggranna överväganden 

ska ske. Huvudförhandlingen utgör rättegångens avslutande skede, där den 

åtalades skuld slutligen fastställs. En huvudförhandling föregås emellertid av en 

förundersökning, som ska inledas så snart det finns anledning att anta att brott 

som hör under allmänt åtal har begåtts (23 kap. 1 § RB). Regeln om inledande 

av förundersökning är inte fakultativ, men en materiell prövning av förutsätt-

ningarna måste göras.44 Således ska förundersökning inledas om det finns nå-

gon konkret omständighet som stödjer misstanken om brott eller vid förekomst 

av något bevisfaktum eller indicium, som med någon styrka talar för ett visst 

straffbart handlande inom ramen för viss typ av brottslighet.45 Förundersök-

ningen syftar till att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett visst brott, 

utröna om det finns tillräckliga skäl för åtal mot den misstänkte samt bereda 

målet för huvudförhandling.46 För att uppfylla dessa syften har den brottsutre-

dande myndigheten ett antal straffprocessuella tvångsmedel till sitt förfo-

gande,47 bl.a. kan domstol besluta om tillstånd till de hemliga tvångsmedel som 

föreskrivs i 27 kap. RB.  

 

Rättegångsbalken har ingen allmängiltig definition avseende straffprocessuella 

tvångsmedel generellt. Detsamma gäller ifråga om de hemliga tvångsmedlen. 

Karaktäristiskt är emellertid att åtgärden eller ingripandet företas i myndighets-

utövning och innebär ett intrång i en persons rättssfär, det vill säga i personlig 

frihet och integritet eller i förfoganderätt över viss egendom.48 De hemliga 

tvångsmedlen kännetecknas av att uppgifter, till skillnad från andra tvångsme-

del, hämtas in i hemlighet och verkställigheten sker utan den enskildes vet-

                                                      
44 Bring, Thomas & Diesen Christian, Förundersökning, u. 4:18, Norstedts juridik, Visby, 2009, 

[Bring & Diesen 2009], s. 203f. Se även JO:s ämbetsberättelse, 1999/2000 s. 122 ff. 
45 Bring & Diesen, s. 155.  
46 23 kap. 2 § RB. Se även Bring & Diesen, s. 64. 
47 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de användas?, u. 4, Karnov Group, 

Stockholm, 2018, [Lindberg, 2018], s. 6. 
48 Ekelöf m.fl., s. 23. 
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skap.49 Av förarbetena till 2012 års ändringar av 27 kap. rättegångsbalken50 

framgår vidare att ett tvångsmedel är åtgärder som företas i myndighetsutöv-

ning och som utgör ett intrång i någons rättssfär, utan att vara straff eller andra 

sanktioner. Där framgår även att till de hemliga tvångsmedlen hänförs hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation (hemlig avlyssning), hemlig övervakning 

av elektronisk kommunikation (hemlig övervakning), hemlig kameraövervakning, 

kvarhållande och kontroll av försändelse (postkontroll), hemlig rumsavlyssning 

och inhämtning enligt lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektro-

nisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverk-

samhet.51 Det intrång i den personliga integriteten som åtgärderna innebär, gör 

att de betecknas som tvångsmedel, trots att de sker i avsaknad av tvång i egent-

lig mening.52 

 

Bestämmelser om hemlig avlyssning och övervakning har funnits i 27 kap. RB 

sedan rättegångsbalken trädde i kraft 1 januari 1948.53 Vid arbetet med rätte-

gångsbalken angav processlagsberedningen angående behovet och nyttan av 

hemliga tvångsmedel inom en förundersökning att ”för utredningen om brott 

kan stundom vara av vikt, att den som verkställer förundersökningen äger möj-

lighet att taga del av telefonsamtal mellan den misstänkte och annan”.54 De 

föreslagna reglerna antogs sedan utan någon vidare diskussion,55 mot bakgrund 

av de under 1940-talet rådande förhållandena i samhället avseende bland annat 

brottslighet och teknisk utveckling.56 Sedan rättegångsbalkens ikraftträdande 

har emellertid såväl den samhälleliga som tekniska utvecklingen angivits som 

skäl till förslag för utvidga reglerna om hemliga tvångsmedel.57 Utbredd organi-

serad brottslighet och nya tekniska möjligheter,58 har dock inte enbart inneburit 

att reglerna i RB om hemliga tvångsmedel inom en förundersökning ändrats. 

De hemliga tvångsmedlen har även fått ta plats i de brottsbekämpande myndig-

heternas underrättelseverksamhet, där de under vissa omständigheter kan vidtas 

utan att förundersökning inletts.59  

 

                                                      
49 Prop. 2009/10:119 s. 10. För vidare läsning angående definitionen av hemliga tvångsmedel se 

Heuman & Gatenheim, s. 261ff.  
50 Prop. 2013/14:237 s. 43. 
51 Ibid. 
52 Prop. 2013/14:237 s. 43. 
53 Benämning på tvångsmedlet ändrades 1989 till ”hemlig teleavlyssning” och 2012 till ”hemlig 

avlyssning av elektronisk kommunikation”, se SOU 2012:44 s. 239 och Prop. 2011/12:55 s. 63. 
54 SOU 1938:44 s. 327.  
55 Se exempelvis sammanställningen i prop. 1975/76:202 s. 90 f. 
56 SOU 2012:44 s. 241 
57 Se t.ex. prop. 1975/76:202 s. 120, prop. 1988/89:124 s. 38 ff. och prop. 2002/03:74 s. 38 
58 Prop. 1988/89:124 s. 39. 
59 rskr. 2014/15:146, s. 16f.   
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Statens möjligheter till tvångsmedelsanvändning är således inte förbehållna 

förundersökningar, men är inte heller föremål för att användas inom en s.k. 

förutredning.60 Innan en förundersökning inleds kan det ibland krävas en ut-

redning om det ens finns förutsättningar för att inleda en förundersökning. 

Straffprocessen tar då sin början i en förutredning, som är avsedd att vara ett 

kort och övergående stadium för att ge brottsutredande myndighet tillräckligt 

underlag för att fatta beslut i frågan om inledande av en förundersökning.61 

Justitieombudsmannen (JO) har i fråga om förutredningar uttalat att det inte 

anses godtagbart att vidta några av de brottsutredande åtgärder som omfattas av 

rättegångsbalkens regler om förundersökning, däribland hemliga tvångsmedel. 

Som skäl härför anförs bl.a. att regelverket om åtgärder under förundersökning 

innefattar vissa skyddsmekanismer för den enskilde, som inte är tillämpliga vid 

förutredning.62  

 

Det finns dock ett flertal lagar som medger hemlig tvångsmedelsanvändning för 

sådana brottsbekämpande myndigheter som bedriver kriminalunderrättelse-

tjänst och säkerhetsunderrättelseverksamhet.63 Detta omfattar den öppna poli-

sen respektive säkerhetspolisen, som kan vidta preventiva hemliga tvångsmedel i syfte 

att avslöja och förebygga brottslighet som en del av sin underrättelseverksam-

het.64 I dessa fall hänför sig användandet av tvångsmedel inte till antagandet 

eller misstanke om ett konkret, redan begånget brott.65 Verksamheterna faller 

således utanför ramen för såväl förundersökning som förutredning. Av denna 

anledning kan underrättelsearbetet ses som en extern verksamhet som inte är en 

del av rättegången. De tvångsmedel som kan tillgripas inom dessa verksamheter 

motsvarar emellertid de som kan vidtas inom en förundersökning, även om 

förutsättningarna skiljer sig åt.66 Dessutom kan det material som inhämtas i 

underrättelseverksamheten inte bara användas för det primära syftet att för-

hindra särskild brottslighet. Det kan även användas för att inleda en förunder-

sökning.67 Ytterligare omständigheter som talar för att användandet av hemliga 

tvångsmedel i preventivt syfte kan hänföras till den straffprocessuella rätte-

gången är att de, likt beslut om hemliga tvångsmedel inom en förundersökning, 

                                                      
60 JO:s ämbetsberättelse 1997/98 s. 98 ff. 
61 Se Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel, Thompson Fakta, Stockholm, 2012, [Lind-

berg, 2012], s. 130f. och JO:s ämbetsberättelse 1997/98 s. 98 ff. 
62 JO:s ämbetsberättelse 1997/98 s. 98 ff. 
63 SOU 2009:1, s. 49. 
64  De speciallagar som tillåter användning av tvångsmedel i underrättelsesyfte är lag (2007:979) 

om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, lag (1991:572) om särskild utlännings-

kontroll och lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet, för vilka en redogörelse görs i 

kapitel 3. 
65 Se vidare kapitel 3.  
66 Se vidare kapitel 3.  
67  Jfr SOU 2009:1 s. 48. 
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kräver beslut av domstol.68 På samma sätt kräver användandet av hemliga 

tvångsmedel liknande avvägningar om intrång i den personliga integriteten, 

oavsett om de vidtas i preventivt syfte eller inom en förundersökning.69  

2.2 Prevention och de brottsbekämpande myndigheterna 

Säkerhetspolisen har och i stort sett alltid haft som uppgift att förhindra allvar-

lig brottslighet och ”skydda Sverige och demokratin”.70 I 2 § förordningen 

(2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen sägs vidare att myndigheten 

ska förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Enligt förordningen ligger 

tonvikten således inte på utredning och lagföring av dessa brott, även om såd-

ana utredningar också bedrivs av Säkerhetspolisen. Med rikets säkerhet avses 

här både den inre säkerheten för statsskickets bevarande samt den yttre säker-

heten för ett nationellt oberoende.71 Brott som faller under Säkerhetspolisens 

arbete är vidare sådana brott som ”syftar till att med våld, hot eller tvång ändra 

vårt statsskick, förmå beslutande politiska organ eller myndigheter att fatta be-

slut i en viss riktning eller hindra medborgarna från att utöva sina medborger-

liga fri- och rättigheter”.72 Underrättelseverksamheten är därmed en central del 

av Säkerhetspolisens arbete.73 Säkerhetspolisens speciella roll inom brottsbe-

kämpningen innebär att en större tyngdpunkt ligger på denna kartläggning av 

potentiella hot och deras arbetsmetoder är i huvudsak hemliga. Säkerhetspoli-

sen har därmed av naturliga skäl större möjlighet till användning av hemliga 

tvångsmedel.74  

 

Till skillnad från Säkerhetspolisen har den öppna polisen har traditionellt sett 

bedrivit en proaktiv verksamhet och haft som huvudsakliga målsättning att 

utreda begångna brott och lagföra brottslingar.75 Denna uppdelning har emel-

lertid förskjutits och Säkerhetspolisens arbetsmetoder och tvångsmedelsan-

vändning har börjat etablera sig i den öppna polisens verksamhet.76 Som stad-

gas i 2 § polislagen (1984:387) har den öppna polisen nu även som uppdrag att 

aktivt arbeta mot att förebygga och kartlägga sociala problem samt förhindra 

                                                      
68 Se exempelvis 6 § lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra särskilt allvarliga brott. 
69 Se vidare kapitel 2.3 och 2.4.  
70 Säkerhetspolisen, 2011, s. 2. 
71 SOU 2002:87, s. 55. 
72 SOU 2012:77, s. 55. 
73 Säkerhetspolisen, 2011, s. 2. 
74 Flyghed, Janne (red.), Brottsbekämpning - mellan effektivitet och integritet: kriminologiska 

perspektiv på polismetoder och personlig integritet, Studentlitteratur, Lund, 2000. [Flyghed, 

2000], s. 171f.  
75 SOU 2012:44 s. 38. Se även Flyghed 2000, s. 173.   
76 Flyghed 2000, s. 173 
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brottslighet.77 Denna förskjutning har sin förklaring i bl.a. internationalisering-

en, effektiviteten, nya hotbilder samt teknikutvecklingen.78 Polismyndigheten 

har i Polisens rapport om allvarlig och organiserad brottslighet 2017,79 uppgett att den 

organiserade brottsligheten blivit mer utbredd. I linje med detta har nationella 

underrättelsecentret inom den myndighetsgemensamma satsningen mot den 

organiserade brottsligheten, (NUC) framhållit att aktörer inom den organise-

rade brottsligheten anpassat sig till de möjligheter tekniken ger och drar nytta av 

både teknisk utveckling och svagheter i myndigheters kontrollmöjligheter.80 För 

att kartlägga den organiserade brottsligheten har hemliga tvångsmedel alltså fått 

en större roll och blivit en viktig del av Polismyndighetens underrättelseverk-

samhet.81  

 

Den utveckling som skett ifråga om möjligheterna att använda hemliga tvångs-

medel inte bara inom en förundersökning utan även i ett stadie som hänför sig 

tidigare på den straffprocessuella tidslinjen illustrerar med mer preventivfokuse-

rad syn på de hemliga tvångsmedlens roll i straffprocessen.82 Idén om prevent-

ion i underrättelseverksamheten har, som anförts ovan, nära koppling till det 

centrala uppdrag som åligger främst Säkerhetspolisen. Samtidigt har Europa-

domstolen i ett antal fall betraktat denna utveckling, tillsammans med den tek-

niska evolutionen, som ett allt mer sofistikerat hot mot den personliga integrite-

ten.83 I och med att hemlig avlyssning och hemlig övervakning innebär ett in-

grepp i den personliga integriteten är det sålunda av särskild vikt att reglerna om 

förutsättningarna för, och användandet av hemlig avlyssning och hemlig över-

vakning begränsas till vad som i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt för att 

säkerställa straffskärpningen.84 

 

 

                                                      
77 Jfr även Andersson, Robert & Nilsson, Roddy, Svensk kriminalpolitik, u. 2, Liber, Stockholm, 

2017, s. 262f.  
78 Flyghed 2000, s. 164f. 
79 Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen, Polisens rapport om allvarlig och organiserad 

brottslighet 2017, oktober 2017, Dnr: A479.632/2016, s. 2. 
80 Nationella underrättelsecentret, NUC, inom den myndighetsgemensamma satsningen mot den 

organiserade brottsligheten, Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018–2019, no-

vember 2017. Dnr: A495.196/2017, s. 9f. 
81 SOU 2012:44 s. 212. 
82 A.a., s. 172ff. 
83 Europadomstolens dom i Kopp mot Schweiz, (23224/94), 25 mars 1998, p. 72, Weber & Saravia 

mot Tyskland, (54934/00), 29 juni 2006, p.93, Amann mot Schweiz, (27798/95), 16 februari 2000, p. 

56, och Huvig mot Frankrike, (11105/84), 24 april 1990, p. 32. 
84 Prop. 1975/76:202 s. 120. 
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3 Hemliga tvångsmedel i preventivt syfte 

 

3.1 2007 års preventivlag  

Det första av de nya preventiva tvångsmedel som Säkerhetspolisen fått tillgång 

till utanför ramen för särskild utlänningskontroll,85 är den möjlighet till hemlig 

avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation för preventiva än-

damål som infördes genom lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa 

särskilt allvarliga brott (i det följande 2007 års preventivlag). De tvångsmedels-

åtgärder som kan vidtas enligt lagen motsvarar vad som föreskrivs i 27 kap. RB 

om hemlig avlyssning och hemlig övervakning. Enligt 27 kap. 18 § RB innebär 

hemlig avlyssning att man tar del av innehållet i den elektroniska kommunikation-

en, exempelvis läser eller avlyssnar ett mail, telefonsamtal eller sms. Vid hemlig 

övervakning enligt 27 kap. 19 § inhämtas istället uppgifter om själva kommunikat-

ionen, men inte innehållet i den. Sådana uppgifter kan utgöras av listor över 

inkommande och utgående samtal (t.ex. nummer som ringts upp), vilka telefo-

ner som kopplats upp mot en mobilmast (s.k. masttömning) eller vilka IP-

adresser som kommunicerat med varandra.86 Trots att hemlig övervakning inte 

ger tillgång till innehållet i samtalet eller meddelandena kan ovanstående uppgif-

ter ge en heltäckande bild av vilken kommunikation som förekommit och ge 

information om till exempel ett samtal har besvarats och/eller varifrån ett sam-

tal ringdes.87 

 

Liksom RB:s regler är det vidare två typer av teleadresser som kan bli föremål 

för tvångsmedlen, vilka enligt 2 § är:  

   1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikat-

ionsutrustning som under den tid tillståndet avser innehas eller har innehafts av 

                                                      
85 Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll var den första regleringen som tillät tvångsmedel 

i preventivt syfte. Lagens tillämpningsområde är emellertid begränsat till en mindre grupp indivi-

der som har avvisningsbeslut mot sig motiverat av nationella säkerhetshänsyn och ligger därmed 

utanför uppsatsens undersökningsområde, se vidare avsnitt 1.4.  
86 Se exempelvis prop. 1994/95:227 och SOU 2005:38, s. 202f. och 206ff.  
87 Se Europadomstolens dom i Big Brother Watch m.fl. mot Förenade kungariket (58 170/13) 13 sep-

tember 2018, p. 356 och p. 316. 
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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 kommunikat-

ionsutrustning som det finns synnerlig anledning att anta att den som avses i 1 § 

under den tid tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta.  

 

Till skillnad från RB föreskriver 2 § i 2007 års preventivlag något krav på någon 

som är misstänkt för brott. Den hemliga avlyssningen eller övervakningen får 

dock enbart ske om den elektroniska utrustningen har koppling till den person 

för vilket beslut om tvångsmedlet rör. Kopplingen till en viss elektronisk kom-

munikationsutrustning infördes genom den förändring av hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation, respektive hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation som genomfördes 2012.88 

3.1.1 Förutsättningar för tillstånd 

Enligt 2007 års preventivlag är det första kravet för att myndigheten ska få 

tillstånd för preventiv avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikat-

ion att det finns en ”påtaglig risk för att en person kommer att utöva brottslig 

verksamhet” (1 §). Begreppet brottslig verksamhet har inte givits någon definit-

ion i varken lagtext eller i förarbetena till 2007 års preventivlag.89 Avsaknad av 

definition har emellertid ansetts innebära en markering av att det ska röra sig 

om vissa icke närmare konkretiserade framtida brott,90 eftersom annan lagstift-

ning tar över vid konkreta brottsmisstankar.91 En liknande innebörd ges be-

greppet i polisdatalagens bestämmelser om behandling av personuppgifter i 

brottsbekämpningen.92 I justitiedepartementets promemoria till den gamla po-

lisdatalagen framgår således att uttrycket brottslig verksamhet används i regis-

terlagstiftningen när ”man inte ställer krav på någon närmare konkretisering av 

brottsligheten” och att ”några närmare detaljer om brottet behöver inte vara 

kända”.93 Vidare bör enligt justitiedepartementets promemoria verksamhet för-

stås som ”brottslighet vid ett enda tillfälle, flera brott under en någorlunda 

sammanhängande tidsperiod, men även enstaka brott inom ramen för en verk-

                                                      
88 SFS 2012:286, Prop. 2011/12:55.  
89 Prop. 2005/06: 177.  
90 Lindberg, 2012, s. 733–735. Jfr även justitiedepartementets uttalande om begreppets använd-

ning i samband med de utvidgade förverkandereglerna i polisdatalagen, i ds 2006:17, Utvidgat 

förverkande m.m., s. 96.  
91 Beviskravet ”särskild anledning att anta” innebär i förhållande till dessa särskilt allvarliga brott 

att det inte ska röra begången eller planerad brottslig verksamhet, i dessa fall ska rättegångsbal-

kens regelsystem eller lag (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott använ-

das.  
92 Se 5 kap. 1 § i nya polisdatalagen samt 3 § i gamla polisdatalagen.  
93 Ds 2006:17, s. 96. 
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samhet som bedrivs i mer eller mindre organiserade former”.94 Med denna 

utgångspunkt har rekvisitet en negativ definition, där avsaknaden av konkreta 

brottsmisstankar är det som definierar brottslig verksamhet. Detta lämnar emel-

lertid utrymme för tillämparen att avgöra om det rör sig om brott eller brottslig 

verksamhet. Varje åtgärd som innebär att bevisningen stärks kan även ha 

kontraproduktiv verkan, eftersom användningen av de preventiva tvångsmedlen 

måste upphöra när ett tillräckligt bevisläge för en förundersöknings inledande 

uppnåtts.95 

 

Vidare ska den brottsliga verksamheten röra brott som räknas upp i 1 §, vilka 

bland annat är sabotage, mordbrand, uppror, terrorism, och spioneri. Lagen är 

således inriktade på sådan systemhotande brottslighet som är av särskild bety-

delse utifrån ett samhällsperspektiv.96 Mord eller våldsbrott mot person som 

inte har de subjektiva rekvisit som ställs upp i terroristlagstiftningen,97 eller som 

syftar till att påverka offentliga organ eller journalister faller därmed utanför 

tillämpningsområdet.98 Den brottsliga verksamheten är därmed allvarlig inte på 

grund av deras potential att orsaka stort mänskligt lidande, utan deras potential 

eller målsättning att påverka samhällets funktioner.99 I 2007 års preventivlag 

framgår även att åtgärden måste vara ”av synnerlig vikt för att förhindra den 

brottsliga verksamheten” (5 § p. 1) och 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). 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 för-

hindra den brottsliga verksamheten.100 

 

 

                                                      
94 DS 2006:17, s. 98. 
95 Lindberg, 2018, s. 731 ff. 
96 Heckscher, Sten & Löfgren, David, Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott, SvJT 2012 s. 579.   
97 Enligt lagen (2003:148) om straff för terroristbrott krävs att gärningen dels allvarligt kan 

skada en stat eller mellanstatlig organisation, samt att avsikten med gärningen är att exempelvis 

kan injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller påverka offentliga organ eller mellanstatliga 

organisationer, se vidare 2 §.  
98 Av 1 § 1 st. 7 p. i 2007 års preventivlag framgår att gärningen ska begås i avsikt att påverka 

offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver nyhetsförmedling eller annan journalistik att 

vidta eller avstå från att vidta en åtgärd eller att hämnas en åtgärd. 
99 Prop. 2007/08:163 s. 29–30. Jfr även Ds 2005:21, Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvar-

lig brottslighet, s. 11. 
100 Prop. 2005:/06:177, s. 87, se även Lindberg, 2018, s. 707. 
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3.1.2 Personkrets som är föremål för avlyssning eller övervakning 

Av lagens 1 § framgår att det ska finnas påtaglig risk för att en person kommer 

utöva den brottsliga verksamheten som ovan redogjorts för. Det innebär först 

och främst att tvångsmedlet inte kan riktas mot en organisation eller grupp som 

befaras kommer utöva den brottsliga verksamheten.101 Det finns emellertid 

inget krav på att den person som tvångsmedlet riktas mot behöver vara identifi-

erad vid namn.102 Inte heller föreskrivs något krav på lägsta misstankegrad för 

att vidta tvångsmedelsåtgärder,103 vilket krävdes innan lagändringen 2015.104  

 

Vid tillkomsten av 2007 års preventivlag utformades bestämmelserna, och där-

med även kravet på misstankegrad, med utgångspunkt i den redan då gällande 

lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (i det följande 1991 års lag). 

Syftet med 1991 års lag var att möjliggöra en kontroll av ifall de utlänningar 

som vistades i landet planerade eller förberedde ett terroristbrott.105 Enligt 1991 

års lag fanns som enda förutsättning för tvångsmedelsanvändningen att 

tvångsmedlet var av betydelse för att utröna om brottsligheten förbereddes. Av 

utredningen till 2007 års preventivlag framgår att lagens tillämpningsområde 

skulle snävas in ytterligare i förhållande till den tidigare ordningen och att det 

skulle bli mer tydligt vilka personer som kan drabbas av tvångsmedlen för att 

lagen skulle uppnå kravet på förutsebarhet.106 Regeringen föreslog därför i pro-

positionen till 2007 års preventivlag att graden av misstanke för att inhämtning 

skulle tillåtas var att det fanns anledning att anta att en person kommer utöva viss 

allvarlig brottslig verksamhet.107 Den föreslagna formuleringen innebar ett krav 

på att antagandet inte byggde på spekulationer eller allmänna bedömningar, 

utan att det skulle grundas på faktiska omständigheter inom ramen för ett en-

skilt fall eller händelseförlopp. Exempelvis uttalanden, hotelser eller andra fak-

tiska handlanden som kan tala för att den befarade brottsliga verksamheten kan 

komma att utövas.108 Det framfördes i propositionen att polisen sällan torde 

kunna ”lägga fram någon mer ingående utredning av de omständigheter som 

ligger till grund för påståendet att en person kommer att utöva den brottsliga 

verksamheten i fråga. Rätten får därför bedöma om de i ärendet åberopade 

                                                      
101 1 § 2 st. föreskriver emellertid bevislättnader i fråga om personer som tillhör eller verkar för en 

grupp eller organisation för vilken det finns en påtaglig risk ska utöva brottslig verksamhet. Se 

vidare Prop. 2013/14:237 s. 196–197. 
102 Lindberg, 2018, s. 699–700.  
103 Jfr även 27 kap. 18 och 19 §§ som föreskriver krav på skälig misstanke. 
104 Lagen (2014:1421) om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt 

allvarliga brott. 
105 SOU 1989:104 s. 9.  
106 Prop. 2005/06:177 s. 53 och 55.  
107 A.a., s. 1.  
108 A.a., s. 83.  
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omständigheterna kan anses tillräckliga för antagandet att viss brottslig verk-

samhet kan komma att utövas”.109 

 

Inför lagens tillkomst uttryckte ett flertal remissinstanser skepsis i förhållande 

till detta beviskrav. Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet 

framhöll att den tänkta lagen medför alltför långtgående befogenheter ur rätts-

säkerhetssynpunkt genom att hemliga tvångsmedel gjordes tillämpningsbara 

genom det lägsta beviskrav som svensk processrätt känner.110 Även Svenska 

Helsingforskommittén förde ett liknande resonemang i sitt remissyttrande och 

menade att redan den föreslagna ordningen med låg misstankegrad ökar speku-

lationsgraden avsevärt.111 I riksdagsbehandlingen ersattes det föreslagna kravet 

anledning att anta med särskild anledning att anta.112 Justitieutskottet hade dock inte 

för avsikt att skärpa misstankegraden ytterligare, utan att lagens ordalydelse 

skulle återspegla de krav som regeringen redan ställt upp.113 Beviskraven för 

rekvisitet särskild anledning att anta har berörts i NJA 2009 s. 917, där Högsta 

domstolen anförde att det i regel får förutsättas att fråga är om en någorlunda 

konkretiserad gärning, men domstolen accepterade samtidigt en förhållandevis 

låg grad av konkretion.  

 

Inför lagändringen 2015 anförde Säkerhetspolisen att 2007 års preventivlag fått 

för snävt tillämpningsområde som en följd av allt för höga krav på konkret 

misstanke. Enligt Säkerhetspolisen tillgodosåg lagen inte Säkerhetspolisens 

behov av verksamma medel för att förebygga och förhindra systemhotande 

verksamhet,114 något som är ett av Säkerhetspolisens främsta uppgifter.115 Dess-

sutom avser ett misstankerekvisit normalt bevisvärdering avseende konkreta 

begångna brott vilket inte speglar en preventiv, framåtblickande lagstiftning.116 

Uttrycket särskild anledning att anta ersattes därför med påtaglig risk. Detta risk-

rekvisit ska bättre motsvara de bedömningar som i praktiken förs i ett preven-

tivt ärende.117 Enligt nuvarande reglering krävs det således inte att det föreligger 

en misstanke om en konkret brottslig gärning. Det räcker med att ett flertal 

omständigheter starkt talar för att en risk kommer att förverkligas utan att det 

är känt hur risken förverkligas. I likhet med tidigare reglering ska det dock gälla 

faktiska omständigheter, det räcker inte med generella bedömningar eller speku-

                                                      
109 Prop. 2005/06:177, s. 83. 
110 Stockholms universitets juridiska fakultetsnämnds remissvar i anledning av Ds 2005:21 s. 4f. 
111 Svenska Helsingforskommitténs remissvar i anledning av Ds 2005:21 s. 15. 
112 Justitieutskottet betänkande 2007/08:JuU3. 
113 Se Justitieutskottet betänkande 2007/08:JuU3, s. 19.  
114 Prop. 2013/14:237 s. 103. 
115 Flyghed, 2000, s. 171f.  
116 SOU 2012:44, s. 611. 
117 A.a., s. 607. 
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lationer.118 Det krävs att en trovärdighetsbedömning görs av de källor och den 

information som ligger till grund för riskbedömningen. Enligt utredningen 

finns här möjlighet att basera detta på tidigare korrekta uppgifter, exempelvis 

uppgifter från säkerhetstjänster som Säkerhetspolisen haft ett långt samarbete 

med och som oftast lämnat underbyggda uppgifter får anses trovärdiga.119 

Följaktligen ska risken i första hand knytas till den person som tvångsmedlet 

riktas mot. Om detta inte kunnat ske, men risken hänförts till en viss organisat-

ion eller grupp, ska en viss lättnad kunna ges beträffande den riskbedömning 

som sker gentemot de som är medlemmar av eller annars verkar för organisat-

ionen eller gruppen.120 Det ska i sådana fall vara tillräckligt att det kan befaras 

att personen kommer att främja den brottsliga verksamheten (2 § 2 st.). 

3.1.3 Tillstånd för användning av hemliga tvångsmedel 

När 2007 års preventivlag skulle införas hade ett antal arbeten genomförts och 

reviderats för att lagen skulle vara förenliga med Europakonventionen och 

innehålla tillräckliga rättssäkerhetsgarantier.121 Europadomstolen har angett att 

såvitt avser hemlig övervakning kan ett objektivt övervakningssystem vara till-

räcklig för att tillgodose rättssäkerhetskravet.122 Regeringen framhöll härom att 

2007 års preventivlag låg i ett närmare skede det där förundersökning inleddes, 

varför beslutsfattandet inte skulle ligga hos Säkerhetspolisen själva.123 Enligt 6 § 

är användningen av tvångsmedel således föremål för tillstånd utfärdade av 

domstol. I förarbetena fördes dock en diskussion om att tillståndsgivningen 

skulle förläggas hos en särskild nämnd, som skulle besitta specialistkunskap och 

gå att förena med särskilda sekretesskrav.124 Nämndsystemet ansågs emellertid 

sårbart och istället skulle tillståndsgivningen ske i domstolarnas redan väl eta-

blerade handläggningsrutiner.125  

 

Som nämnts i föregående avsnitt krävs ingen ingående utredning som styrker 

antagandet om den förestående brottsliga verksamheten.126 Vid 2007 års infö-

rande framhöll Juridiska fakultetsnämnden i sitt remissvar att det är svårt att 

föreställa sig ett beslut som inte kan motiveras utifrån det vaga beviskravet. Det 

framfördes även att det finns en risk att en domare inte ifrågasätter polisens 

                                                      
118 Prop. 2013/14:237 s. 106 och 195.  
119 SOU 2012:44 s. 803f.  
120 Se 2 st. i bestämmelsen. Se även SvJT Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 2012 s. 585. 
121 Se bl.a. Lagrådet, 2006 & Ds 2005:53.  
122 Europadomstolens dom i Rotaru mot Rumänien (28341/95), 4 maj 2000. 
123 Prop. 2011/12:55, s. 89. 
124 Prop. 2005/06:177, s. 64. 
125 A.a. s. 65. 
126 A.a. s. 83.  
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önskemål om tvångsmedelsanvändningen.127 I detta hänseende bör framhållas 

att domstolarna och domarna är självständiga och ingen myndighet ej heller 

riksdagen, får bestämma hur domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur 

domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett visst fall, (11 kap. 2 § RF). Vidare 

åligger det rätten att i sin verksamhet, och därmed även i fråga om beslut som 

fattas enligt 2007 års preventivlag, beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet i enlighet med objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § RF. 

Domstolen är således fri i förhållande till de brottsbekämpande myndigheterna 

och får inte gå utanför ramen för de lagar som vederbörande har att tillämpa. 

Vid tillståndsprövningen sammanträder domare, åklagare och ett offentligt 

ombud. Det offentliga ombudet följer av det system som skulle bevaka enskil-

das integritetsintressen vid användning av hemlig teleavlyssning och hemlig 

kameraövervakning enligt RB. Dessa ombud ingår som en del av förfarandet 

enligt 2007 års preventivlag och utgör en rättssäkerhetsgaranti i förfarandet.128 

 

3.1.4 Tillsyn och rättssäkerhetsmekanismer 

Enligt Europakonventionen gäller som huvudregel en informationsskyldighet 

gentemot berörda personer som utsatts för ett integritetskränkande intrång.129 

Underrättelseskyldigheten syftar till att den enskilde ska få möjlighet att bedöma 

vilket integritetsintrång som åtgärden har inneburit och att reagera mot vad han 

eller hon kan anse ha varit en rättsstridig åtgärd.130 Det har emellertid ansetts 

nödvändigt att förena underrättelseskyldigheten med vissa undantag, däribland 

möjligheten att skjuta upp eller avstå från en underrättelse för att inte skada den 

brottsutredande verksamheten eller intresset av att inte behöva avslöja verk-

samhetens inriktning eller arbetsmetoder överlag. Europadomstolen har mot 

den bakgrunden i vissa fall godtagit att någon underrättelse inte lämnats till den 

berörda om det finns andra kontrollsystem att tillgripa, t.ex. möjligheter att 

begära ett tillsynsorgans kontroll av om en person varit föremål för en hemlig 

tvångsåtgärd i strid med lag.131 2007 års preventivlag medför således inget krav 

på att underrättelse ska lämnas till den som blivit utsatt för en åtgärd med stöd 

av lagen. Detta har dels motiverats med att de i vissa fall föreligger praktiska 

svårigheter med att identifiera personer, ex. vid basmasttömningar, dels för att 

vissa åtgärder enligt lagen ses som ringa integritetsintrång, varför en underrät-

telse inte är påkallad.132  

                                                      
127 Stockholms universitets juridiska fakultetsnämnds remissvar i anledning av Ds 2005:21 s. 6f. 
128 Se 6 § 2 st. 2007 års preventivlag med hänvisningar och prop. 2005/06:177, s. 66. 
129 se t.ex. Roman Zakharov mot Ryssland, (47143/06), 4 december 2015, p. 287–288. 
130 Prop. 2006/07:133 s. 30 
131 Se t.ex. domarna Kennedy mot Förenade Kungariket, (26839/05) 18 maj 2010, p. 167 och Roman 

Zakharov mot Ryssland, (47143/06), 4 december 2015, p. 288. Se även Prop. 2018/19:86.  
132 Prop. 2011/12:55 s. 106.  
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Vidare är de åtgärder som vidtas med stöd av 2007 års preventivlag underkastad 

tillsyn som utövas av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.133 Tillsynen 

syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med lag eller annan 

författning genom inspektioner och andra undersökningar. Nämnden är skyldig 

att på begäran av enskild kontrollera om han eller hon har utsatts för tvångs-

medelsanvändning.134 Nämndens tillsyn tillsammans med möjligheten för en-

skild att begära en kontroll av om han eller hon har utsatts för inhämtning en-

ligt den nya lagen om inhämtning av uppgifter om viss elektronisk kommuni-

kation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet har 

ansetts tillräckligt för att regleringen ska uppfylla Europakonventionens krav på 

tillgång till ett effektivt rättsmedel.135 Av denna anledning har skyldigheten för 

myndigheten att lämna underrättelse till den enskilde uteblivit i regleringen.136  

 

Den tvångsmedelsanvändning som sker med stöd av 2007 års preventivlag är 

även underkastad parlamentarisk kontroll, i den mening att Regeringen årligen 

ska redovisa till riksdagen hur reglerna om hemlig teleavlyssning, hemlig teleö-

vervakning och hemlig kameraövervakning tillämpats.137 I skrivelsen redovisas, 

specifikt för varje tvångsmedel, hur många personer som tillstånd meddelats 

mot, hur många förundersökningar tillstånd meddelats i, hur många ansökning-

ar som avslagits, hur många fällande domar det blivit för brott som legat till 

grund för tvångsmedelsanvändningen samt hur många förundersökningar som 

föranlett domar för andra brott än de som tillståndet ursprungligen avsåg. Detta 

material ställs sedan i relation till tidigare års uppgifter. Tidigare omfattades inte 

Säkerhetspolisen av den parlamentariska kontrollen,138 men sedan beslut den 17 

december 2015 om nytt uppdrag till myndigheterna innefattar uppdraget en 

skyldighet att redovisa säkerhetspolisens användning av hemliga tvångsmedel på 

ett visst sätt.139 Enligt den senaste redovisningen för år 2017 framgår att det inte 

förekommit användning av tvångsmedel enligt 2007 års preventivlag i Polis-

myndighetens underrättelseverksamhet. Så var även fallet under 2016.140 I Sä-

kerhetspolisens verksamhet har det emellertid med stöd av bestämmelserna i 

rättegångsbalken och 2007 års preventivlag under 2017 fattats totalt 309 beslut 

om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, om hemlig övervakning 

av elektronisk kommunikation, om hemlig kameraövervakning och om hemlig 

                                                      
133 Nämndens verksamhet regleras i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande 

verksamhet. 
134 Prop. 2011/12:55 s. 109. 
135 Prop. 2011/12:55 s. 108.  
136 Ibid.  
137 Prop. 2005/06:177 s. 48.  
138 Jfr skr. 2005/06:53 
139 Se Regeringens beslut i Ju2015/09908/Å. 
140 rskr. 2018/19:19, s. 26.  
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rumsavlyssning. Siffran inkluderar såväl initiala beslut som beslut om förläng-

ning av tillståndstiden. Motsvarande siffra för 2016 var 307 beslut.141  

 

Förutom Regeringens redovisning över tvångsmedelsanvändningen har 2007 

års preventivlag varit föremål för en omfattande utredning år 2012, där lagens 

nytta och användning presenterades. Under perioden 2008–2011 beviljades 

Polismyndigheten totalt 11 tillstånd enligt 2007 års preventivlag. 10 av dessa 

tillstånd meddelades med hänvisning till systemhotande brottslighet, exempelvis 

mord eller grov misshandel i syfte att påverka eller hämtas på ett offentligt or-

gan eller en journalist.142 Under samma period beviljades Säkerhetspolisen 132 

tillstånd, vilka avsåg terroristrelaterade brott (54 tillstånd), högmålsbrott såsom 

uppror m.m. (42 tillstånd) samt systemhotande brottslighet (25 tillstånd).143 I 

förhållande till de siffror som presenterades i utredningen konstaterades att 

tvångsmedlen använts i ett begränsat antal fall och inte rört ett stort antal per-

soner. Tvångsmedlen bedömdes emellertid ha medfört icke obetydliga integritetsin-

trång, med hänsyn till att en stor mängd personlig information samlats in och 

denna information hade dessutom kommit att röra tredje man och inte alltid 

haft betydelse för att utreda eller förhindra brott.144 Utredningen framhöll dock 

vidare att den information som bedömts som användbar erhållits i en mycket 

stor andel av fallen samt att denna information inte bedömts kunnat inhämtas 

på ett annat, mindre integritetsingripande sätt. Vidare presenterade Säkerhets-

polisen att tvångsmedlet varit till nytta i ca 70 % av fallen. Detta inkluderade 

emellertid de fall där det ”inte längre funnits anledning att anta att en person 

som tillståndet avser ska komma att utöva sådan brottslig verksamhet som till-

ståndet omfattar”,145 dvs. att personen inte utgjort den risk som beslutet base-

rats på. Utredningen tolkade detta resultat som att det ”funnits goda grunder att 

anta att tvångsmedlet bidragit till att viss utpekad brottslighet förhindrats i en 

dryg tiondel av fallen”.146 

 

 

 

 

                                                      
141 Skr. 2018/19:19 s. 26.  
142 SOU 2012:44 s. 316 
143 A.a. s. 317f.  
144 A.a., s. 39.  
145 A.a. s. 33.  
146 A.a. s. 33f.  
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3.2 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). Innan 2012 års inhämtningslag fanns liknande reglering 

kring inhämtning av uppgifter i underrättelseverksamhet i lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation (LEK). Denna lagstiftning innebar att det finns en 

dubbelreglering av rätten för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att få ut 

vissa teleuppgifter. I ena fallet skulle domstol besluta efter ansökan av åklagare i 

enlighet med RB:s regler medan det i det andra fallet var polis eller åklagare 

som beslutade om utlämnande utifrån då gällande bestämmelser i LEK.147 Vi-

dare rådde även viss oklarhet om vilka uppgifter som kunde inhämtas med stöd 

av bestämmelserna om hemlig teleövervakning och de i LEK. JK riktade såle-

des kritik mot den dåvarande ordningen efter att ha prövat lagenligheten i för-

farandet och fann att det saknade stöd i lag.148 Genom lagändring som trädde 

ikraft 2012 avskaffades bestämmelserna som fanns i LEK och ersattes av 2012 

års inhämtningslag. Därmed flyttades det regelverk i LEK som avsåg polisens 

tillgång till uppgifter under förundersökning till rättegångsbalkens regler medan 

tillgången till elektroniska uppgifter i underrättelseverksamhet skulle regleras i 

särskild ordning genom 2012 års inhämtningslag.149  

 

Följaktligen var 2012 års inhämtningslag den första lag som tydligt inriktade sig 

på den öppna polisens tvångsmedelsanvändning i underrättelseverksamhet, 

men kan användas av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket (1 §). 

Lagen föreskriver emellertid en särskild ordning för Säkerhetspolisen, som med 

hjälp av lagen kan få tillgång till i huvudsak samma uppgifter som genom över-

vakning av elektronisk kommunikation genom 2007 års preventivlag, med den 

skillnad att uppgifter om elektroniska meddelanden endast får avse historiska 

uppgifter och inte inhämtning i realtid. Såvitt avser lokaliseringsuppgifter, dvs. 

uppgifter om var en viss teknisk utrustning befunnit sig eller befinner sig, samt 

vilka tekniska utrustningar som funnits i ett visst område, är de uppgifter som 

tillgodogörs underrättelsemyndigheten likvärdiga. Det finns i detta samman-

hang anledning att nämna den teknikneutralitet 2012 års inhämtningslag fått i 

samband med reformen år 2012, jämfört med de tidigare bestämmelserna i 

LEK. Tidigare kunde inhämtning ske i fråga om telemeddelande, men detta ändra-

des till ”meddelande som överförs eller har överförts i ett elektroniskt kommu-

nikationsnät”. Betydelsen ska i stor utsträckning vara densamma, men lagstifta-

                                                      
147 Prop 2002/03:74 s- 16ff. Se även Bring & Diesen 2009, s. 461.  
148 JK beslut 2008-08-15, dnr: 6545-06-21. 
149 SOU 2009:1. 
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ren har särskilt pekat på att förändringen är ett steg mot ökad teknikneutrali-

tet.150  

 

3.2.1 Förutsättningar för inhämtning 

Förutsättningarna för inhämtning enligt 2012 års lag skiljer sig från den ordning 

som föreskrivs i 2007 års preventivlag. Till skillnad från vad som gäller enligt 

2007 års preventivlag, där rekvisiten för inhämtning är kopplade till vissa sär-

skilt angivna brott, är inhämtning enligt 2012 års inhämtningslag kopplat till ett 

visst straffvärde. Utgångspunkten har sedan lagens tillkomst år 2012 varit att 

inhämtning får ske om omständigheterna är sådana att åtgärden är av särskild 

vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som inne-

fattar brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år samt 

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 (2 § st. 1 p. 1 samt 2 st.).151 Genom en tidigare tidsbegränsad bestäm-

melse, som numer gäller permanent kan inhämtning även 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,152 förut-

satt att villkoren i 2 § 2 st. är uppfyllda. Brotten motsvarar sådana brott som 

återfinns i 2007 års inhämtningslag och räknas enligt lagens nuvarande lydelse 

upp i 2 § 1 st. p. 2–8 och innefattar bland annat sabotage, kapning, sjö- eller 

luftfartssabotage eller flygplatssabotage, brott mot medborgerlig frihet och 

spioneri.153  

 

När bestämmelsen trädde ikraft gavs den begränsad giltighetstid till 1 januari 

2014, 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.154 Efter utgången av 2013 utvärdera-

des frågan om Säkerhetspolisens fortsatta tillgång till uppgifter om elektronisk 

kommunikation och Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel förordade i sitt 

betänkande att den särskilda regeln i 2 § p. 2–8 (dåvarande 3 §) skulle behållas 

men även utökas.155 Förslag lämnades även om att bestämmelsen skulle gälla  

                                                      
150 Prop. 2011/12:55, s. 61–62. 
151 Observera bestämmelsens nya lydelse sedan lagändringen den 1 oktober 2019.   
152 Prop. 2011/12:55, s. 86–87. 
153 Brottskatalogen fanns i 3 § enligt lagens tidigare lydelse, men arbetades in i 2 § av lagtekniska 

skäl, se prop. 2018/19:86 s. 88.  
154 Prop. 2011/12:55, s. 87. 
155 Därmed omfattades även obehörig befattning med hemlig uppgift, olovlig underrättelseverk-

samhet, s.k. terrorismfinansiering och brott lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, 

rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet till-

 



 34 

 

 

 

”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 

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.” 

 

permanent. Regeringen valde dock att avvakta med att ta en slutlig ställning till 

lagens begränsade eller permanenta giltighetstid, med anledning av att EU-

domstolen inte meddelat utgången i den process som avsåg den svenska data-

lagringsregleringen.156 För att bestämmelsen inte skulle upphöra att gälla under 

tiden har giltighetstiden förlängts ytterligare två gånger, först till utgången av 

2017 och sedan till utgången av 2019, men är sedan 1 oktober 2019 perma-

nent.157 Som skäl för detta angavs bland annat att en försämring i möjligheten 

för säkerhetspolis att inhämta uppgifter skulle kunna medföra allvarliga risker 

för Sveriges säkerhet.158  

 

Som ovan nämnts får inhämtning enligt 2012 års inhämtningslag ske om ”om-

ständigheterna är sådana att åtgärden är av särskild vikt för att förebygga, för-

hindra eller upptäcka brottslig verksamhet”. Uttrycket ”förebygga, förhindra 

eller upptäcka” är hämtat från 7 § polisdatalagen och används där för att av-

gränsa underrättelseverksamhet från övrigt brottsbekämpande arbete.159 Rö-

rande kravet på särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott 

anför regeringen följande:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             160 

 

Vidare är de brott som räknas upp i bestämmelsen särskilt angelägna att upp-

täcka och förhindra. Inför lagändringen i oktober 2019 framhölls även att den 

senaste utvecklingen i omvärlden och i Sverige, talar för att det behövs effektiva 

och ändamålsenliga verktyg för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig-

het som direkt eller indirekt hotar vitala samhällsintressen. Enligt regeringen 

”väger samhällets och medborgarnas intresse av att den aktuella brottsligheten 

                                                                                                                             
kommer, även när dessa inte är grova brott. Utöver dessa tillkommer även s.k. statsstyrt företags-

spioneri, se SOU 2012:44, s. 812. 
156 Målet avgjordes slutligen i Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen, C-203/15, 21 december 

2016. 
157 Prop. 2015/16:177, prop. 2016/17:186, rskr. 2015/16:320, rskr. 2016/17:343, bet. 

2015/16:JuU35, bet. 2016/17:JuU28. 
158 Prop. 2018/19:86 s. 88. 
159 Prop. 2011/12:55, s. 85. 
160 Ibid.  
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upptäcks och förhindras tyngre än integritetsintresset för dem som kan komma 

att bli föremål för tvångsmedlet.”161  

 

I parentes till rättegångsbalkens regler som föreskriver skälig misstanke, och 

2007 års preventivlag som innehåller ett riskrekvisit kopplat till viss person, 

behövs varken misstanke om brott eller koppling till en specifik person enligt 

2012 års inhämtningslag. Enligt regeringen skulle koppling till person gjort 

inhämtningen smalare och därmed kunna minska integritetsintrånget, men sam-

tidigt inneburit en avsevärd minskning av möjligheterna att nå framgång i 

underrättelsearbetet.162 Det finns därmed inte några bestämmelser kring an-

knytningen till en viss teleadress eller kommunikationsutrustning utan beslut får 

meddelas oavsett vem som äger utrustningen. Den avgränsning i personkrets 

som sker utgår istället från den koppling som i 1 § 2012 års inhämtningslag görs 

till viss adress eller nummer, viss teknisk utrustning eller visst geografiskt om-

råde, samt rekvisiten i 2 § 2012 års inhämtningslag.163  

3.2.2 Tillstånd för användning av hemliga tvångsmedel 

Enligt regleringen som gällde innan 1 oktober 2019 fattades beslut om inhämt-

ning av myndighetschefen eller en annan anställd vid myndigheten som myn-

dighetschefen delegerar beslutanderätten till.164  Det krävdes således ingen ex-

tern prövning av inhämtningen och beslutet var inte underkastat förhandskon-

troll av en domstol eller oberoende förvaltningsmyndighet. Istället var det Sä-

kerhets- och integritetsskyddsnämnden som genomförde en efterhandskontroll 

först när ett ärende om inhämtning avslutats (6 §). Myndigheten skulle således 

enligt 5 § 2012 års inhämtningslag i ett beslut ange vilken brottslig verksamhet 

och vilken tid beslutet avser samt vilket telefonnummer eller annan adress, 

vilken elektronisk kommunikationsutrustning eller vilket geografiskt område 

beslutet avser. Lagringstiden fick inte överstiga en månad från dagen för beslu-

tet och om skälen för inhämtningsbeslutet upphörde skulle beslutet omedelbart 

hävas. Denna ordning innebar emellertid rättssäkerhetsbrister. I och med att 

underrättelse till Säkerhets och integritetsskyddsnämnden inte behöver lämnas 

förrän senast en månad efter inhämtningen avslutats, kunde denna kontroll inte 

hindra att inhämtningen påbörjades och även avslutas innan nämnden hann 

yttra sig om eventuella brister.165 Enligt den nya lagändringen kvarstår myndig-

hetens underrättelseskyldighet gentemot Säkerhets och integritetsskyddsnämn-

den, som genomför en efterhandskontroll (5 §). Sedan den 1 oktober 2019 ska 

                                                      
161 Prop. 2019/19:86 s. 88. 
162 Prop. 2011/12:55, s. 85 
163 A.a. s. 84-85. 
164 Beslutsfattandet reglerades i 4 § men ersattes genom prop. 2018/19:86. 
165 Se exempelvis Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Granskning av inhämtning av uppgifter om 

elektronisk kommunikation i realtid, 2013- 01-22, dnr: 175-2012. 
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emellertid beslut om inhämtning av uppgifter fattas av åklagare vid Åklagar-

myndigheten efter ansökan av Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tull-

verket. Den nya ordningen för beslutsfattande är ett led i arbetet för att anpassa 

det svenska regelverket till EU-rätten, som ställer upp ett krav på att de brotts-

bekämpande myndigheternas tillgång till datalagrade uppgifter, utom i motive-

rade brådskande fall, ska föregår av en kontroll av domstol eller en oberoende 

myndighet.166  

3.2.3 Tillsyn och rättssäkerhetsmekanismer 

Likt 2007 års preventivlag saknas underrättelseskyldighet till den enskilde vid 

beslut om inhämtning enligt 2012 års inhämtningslag. I detta hänseende slår 

EU-domstolen fast att EU-rätten kräver att de myndigheter som har beviljats 

tillgång till lagrade uppgifter informerar de berörda personerna om det så snart 

en sådan upplysning inte längre riskerar att skada myndighetens utredning.167 

Underrättelseskyldigheten är emellertid förenad med undantag, exempelvis om 

det finns risk för att den brottsutredande verksamheten skadas eller om det 

föreligger ett intresse av att inte avslöja verksamhetens inriktning eller arbets-

metoder. Om det finns ett annat kontrollsystem att tillgripa har det således 

ansetts godtagbart att underrättelse utelämnas.168 Likt 2007 års preventivlag 

kompenseras den uteblivna underrättelsen av Säkerhets- och integritetsskydds-

nämndens tillsyn och granskning av inhämtningen.169 Den parlamentariska 

kontrollen som presenterats i avsnitt 4.3.1 gäller även för beslut enligt 2012 års 

inhämtningslag. 2018 års redovisning visar att Säkerhetspolisen under 2017 

fattat 163 beslut med stöd av 2012 års inhämtningslag. Motsvarande siffra för 

2016 var 167 beslut. 170 I Polismyndighetens verksamhet fattades 389 beslut 

med stöd av 2012 års preventivlag, i ärenden som uteslutande rör grov brotts-

lighet av ”relativ komplex karaktär”.171 År 2016 meddelades 454 beslut.172 

 

I 7 § 2012 års inhämtningslag anges förutsättningarna för att använda inhäm-

tade uppgifter i en förundersökning, vilket framhållits som en rättssäkerhets-

mekanism. Om det vid inhämtning av uppgifter enligt 2012 års lag kommit 

fram uppgifter om annan brottslig verksamhet än som omfattas av beslutet om 

inhämtning, får uppgifterna användas för att förhindra brott, 6 §. Sådan in-

formation får användas utan inskränkningar.173 Säkerhetspolisen har även möj-

                                                      
166 Se prop. 2018/19:86 avsnitt 6.5. 
167 Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen, C-203/15, meddelad den 21 december 2016, p. 121.  
168 Prop. 2018/19:86 s. 78.  
169 Se vidare avsnitt 3.1.3 ovan.  
170 rskr. 2018/19:19 s. 26.  
171 A.a. s. 27 och 33. 
172 A.a. s. 27.  
173 Prop. 2011/ 12:55, s. 93. 
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lighet, eller snarare skyldighet, att inleda förundersökning om uppgifterna som 

hämtats in ger anledning att anta att ett brott har begåtts.174 För att de uppgifter 

som inhämtats enligt 2012 års lag ska få användas i denna förundersökning 

krävs dock att myndigheten ansöker hos domstol om ett beslut om hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation. Detta ger domstolen möjlighet att 

kontrollera att de uppgifter myndigheten inhämtat når upp till skälig misstanke 

innan de förs över till en förundersökning, och kan även innebära en begräns-

ning i fråga om vilka brott där uppgifterna kan komma att användas. Ett dom-

stolsbeslut om hemlig övervakning inom en förundersökning innebär även att 

reglerna om underrättelse enligt RB ska tillämpas.  

3.3 Inhämtning av abonnemanguppgifter 

Sedan 2012 års inhämtningslag och vissa förändringar i rättegångsbalken trädde 

i kraft år 2012 återstår endast en typ av uppgift som brottsbekämpande myn-

digheter kan nyttja LEK för att få tillgång till. I 6 kap. 22 § LEK regleras myn-

digheters tillgång till uppgifter om abonnemang, vilket innefattar uppgifter som 

identifierar en abonnent eller ett abonnemang.175 I praktiken innebär detta upp-

gifter om vem som har ett visst telefonnummer, IP-nummer, adress eller andra 

uppgifter om den som lagras hos teleoperatören.176 Även historiska uppgifter 

om meddelanden får inhämtas samt lokaliseringsuppgifter i fråga om uppgifter 

om vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett 

visst geografiskt område.177 Dessa uppgifter ska lagras och utlämnas av de verk-

samheter som enligt 2 kap. 1 § LEK omfattas av anmälningsplikten, det vill 

säga den som tillhandahåller ”[a]llmänna kommunikationsnät av sådant slag 

som vanligen tillhandahålls mot ersättning eller allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster”. Innan den lagändring som trädde ikraft år 2019 åla-

des leverantörerna av elektroniska kommunikationstjänster att systematiskt och 

kontinuerligt lagra trafikuppgifter utan undantag. Det föreskrevs således en 

generell och odifferentierad lagring av trafikuppgifter och lokaliseringsuppgif-

ter, för alla abonnenter och registrerade användare avseende samtliga elektro-

niska kommunikationsmedel. Den svenska regleringen prövades av EU-

domstolen i Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen,178 där det konstaterades att 

lagringsskyldigheten alltför omfattande.179 Den innebar dessutom en kränkning 

av den enskildes integritet, eftersom lagringen omfattade samtliga personer som 

                                                      
174 A.a. 92-93.  
175 Prop. 2011/12:55 s. 52. 
176 A.a. s. 102. 
177 A.a. s. 84. 
178 EU-domstolens dom i Tele2 Sverige AB mot Post- och telestyrelsen, C-203/15, meddelad den 21 

december 2016, p. 97.  
179 Punkt 97 i domen.  
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använder elektroniska kommunikationstjänster utan att dessa personer befinner 

sig i en situation som kan föranleda lagföring.180 Mot bakgrund av EU-

domstolens slutsatser i Tele2-domen konstaterades att EU-rätten ställer sträng-

are krav på lagringen av uppgifter än vad svensk rätt gör, varför den inhemska 

rätten behövde anpassas för att vara förenlig med EU-rätten.181 Såväl lagrings-

skyldighet som lagringstider har därmed begränsats. Lagringsskyldigheten om-

fattar emellertid fortsättningsvis uppgifter som är nödvändiga för att spåra och 

identifiera en kommunikationskälla, slutmålet för kommunikationen, datum, 

tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, såväl som typ av kommunikat-

ion, kommunikationsutrustning samt lokalisering av mobil kommunikationsut-

rustning vid kommunikationens början och slut.182  

 

Enligt 6 kap. 20 § 2 st. omfattas de lagrade uppgifterna även generellt av tyst-

nadsplikt. Tystnadsplikten innebär att den som tillhandahåller ett elektroniskt 

kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst och därigenom 

har fått tillgång till eller fått del av uppgift om abonnemang, inte obehörigen får 

föra vidare eller utnyttja denna information.183 Innan 2012 års lagändring var 

tystnadsplikten i 6 kap. 22 § 1 st. 2 p. LEK undantagen begäran från åklagar-

myndighet, polismyndighet eller annan myndighet som ska ingripa mot brott, 

om uppgifter vid misstanke om brott som kan föranleda fängelse och som en-

ligt myndighetens bedömning skulle leda till annan påföljd än böter. Straffvär-

desbegränsningen har emellertid tagits bort sedan 2012 och teleoperatörer ska 

på begäran lämna uppgifter om abonnemang även vid misstanke om brott på 

bötesnivå.184 Av ordalydelsen i 6 kap. 22 § LEK följer att det krävs misstanke om 

brott. Inhämtning ska emellertid kunna ske även i underrättelseverksamhet, trots 

att detta är ett stadium som infinner sig innan en förundersökning.185 Av förar-

betena framgår att lagens uppgifter kan ha betydelse för myndigheternas under-

rättelseverksamhet för att avslöja om en viss, inte närmare specificerad allvarlig 

brottslighet ägt rum, pågår eller kan antas komma att begås.186 Lagstiftaren har 

därmed ansett att inhämtandet av uppgifter ska kunna ske förhållandevis brett 

och förutsättningslöst, för att underrättelsearbetet ska kunna bedrivas effek-

tivt.187  

 

                                                      
180 Punkt 105 i domen.  
181 Prop. 2018/19:86, s. 27. 
182 Prop. 2018/19:86, s. 36. 
183 Den som av uppsåt eller oaktsamhet uppsåtligen röjer sådan uppgift står under straffansvar i 

enlighet med 20 kap. 3 § brottsbalken (1962:700). 
184 Prop. 2011/12:55, s. 100–102. 
185 Prop. 2011/12:55 s. 81. Se även kapitel 2.1 Angående underrättelseverksamhetens placering i 

tid i förhållande till förundersökning se även ovan kapitel 2.  
186 Prop. 2011/12:55, s. 82. 
187 A.a. 84. 
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4 Rättsstat, rättssäkerhet & rättighet 

4.1 Introduktion till rättighetsskyddet och rättsstatlighet 

De hemliga tvångsmedel som presenterats ovan i kapitel 3 innebär en begräns-

ning av skyddet för den personliga integriteten och den enskildes privatliv, så 

som de kommer till uttryck i 2 kap. 6 § RF och artikel 8 Europakonventionen. 

Någon klar definition av begreppet integritet eller privatliv finns inte att tillgå i 

dessa lagstiftningar. År 1984 presenterade tvångsmedelkommittén en utredning 

avseende tvångsmedelsregleringen vid förundersökning i brottmål m.m. i vilken 

utredarna gjorde följande uppdelning av begreppet integritet: rumslig integritet 

(hemfrid), materiell integritet (egendomsskydd) och kroppslig integritet (skydd 

för liv och hälsa, och mot ingrepp mot eller i kroppen etc.). Personlig integritet 

kan även förekomma i fysiskt avseende (skydd för personlig frihet och rörelse-

frihet) samt i ideell bemärkelse (skydd för personlighet och privatliv).188 Med 

förevarande uppdelning är den personliga integriteten i ideell bemärkelse av 

betydelse för användandet av preventiva hemliga tvångsmedel.189 Frågan om var-

för rättighetsskyddet ska tillvaratas och beaktas i den svenska rättsordningen 

kan hänföras till begreppet rättsstat. En rättsstat måste bl.a. tillförsäkra individer 

ett skydd mot statliga ingrepp. I en rättsstat har således individer rätt till en 

individuellt avgränsad sfär som är och ska vara skyddad från intrång och in-

syn.190 Ett absolut krav på att få leva i total frihet och vara fullkomligt skyddad 

från statliga ingrepp har dock ansetts oproportionerligt i förhållande till andra 

samhällsintressen som måste tas i beaktan.191 Skyddet för den personliga integri-

teten kan därmed begränsas även i en rättsstat, om rättsstatliga krav beaktas. De 

följande avsnitten 4.2 och 4.3 presenterar en allmän förklaring av begreppet 

rättsstat samt vilka rättsstatliga krav som ställs på den nationella regleringen 

som begränsar rättighetsskyddet. Avsnitten 4.4 och 4.5 behandlar sedermera på 

vilket sätt och vilken betydelse den personliga integriteten och privatlivet till-

mäts i de normativa regelverken.  

                                                      
188 SOU 1984:54 s. 42. Även Stig Strömholm har presenterat en sådan uppdelning av begreppet 

integritet, se Strömholm, Stig, Integritetsskyddet – ett försök till internationell lägesbestämning, SvJT 1971 

[Strömholm, 1971], s. 695. 
189 Strömholm, 1971, s. 698f. 
190 Nek, 1997, s. 7. 
191 Lännergren, Begnt, Om integritet, SvJT 1979 s. 161. 
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4.2 Begreppet rättsstat 

Begreppet rättsstat finns representerat i de flesta internationella system för 

skydd av mänskliga rättigheter,192 och har av Europadomstolen betraktats som 

en grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle.193 Delar av dessa nation-

ella och internationella instrument kan betraktas som kodifierade versioner av 

rättsstatliga grundprinciper som vuxit fram under en längre tid. Vidare har rätts-

staten beskrivits som en form av rättens inneboende moral,194 och ansetts vara 

en förutsättning för upprätthållandet av de mänskliga rättigheter och friheter 

som individen är garanterad genom internationella konventioner och grundla-

gar.195 I linje med detta synsätt har FN:s säkerhetsråd har definierat rättsstaten 

som innefattar inte bara krav på legalitet, självständig rättsprövning och mänsk-

liga rättigheter utan även ”åtgärder för att försäkra efterlevnaden av principer 

om rättens överhöghet, likhet inför lagen, ansvarighet inför lagen, maktdelning, 

delaktighet i beslutsfattande, rättssäkerhet, undvikande av godtycke samt pro-

cessuell och rättslig transparens”.196 En rättsstat kan alltså inte vara legitim om 

den inte säkerställer ett minimum av respekt för mänskliga fri- och rättighet-

er.197 

 

I debatten om hur rättsstaten upprätthåller värden såsom rättssäkerhet, legalitet 

och förutsebarhet talas det ofta om formell rättsstat (vad staten får göra) respek-

tive materiell rättsstat (hur staten får göra). Distinktionen mellan formell och ma-

teriell rättsstat handlar främst om huruvida mänskliga rättigheter är integrerade i 

begreppet rättsstat eller ej.198 I en materiell rättsstat ska de formella kraven vara 

uppfyllda, men utöver detta sätts vissa gränser för lagarnas innehåll, vilka utgörs 

                                                      
192 Se bl.a. preambeln till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (United Nations General 

Assembly, Universal Declaration on Human Rights, 10 december 1948 General Assembly reso-

lution 217 A (III), para. 3), Lissabonfördraget (Lissabonfördraget om ändring av fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, EUT C 306 

2007) samt EU:s rättighetsstadga (Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheter-

na, EUT C 303 2007.).   
193 Se Europadomstolens dom i Golder mot Förenade Konungariket, (4451/70), 21 februari 1975, p. 

34: ”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.” 
194 Fuller, 1964, s. 33ff.   
195 Wennerström, Erik O., Rule of Law and the European Union, Iustus förlag, Uppsala, 2007, [Wen-

nerström 2007], s. 46. 
196 U.N. Security Council, Report of the Secretary-General: The rule of law and transitional justice in conflict 

and post-conflict societies, S/2004/616, (2004), s. 4.  
197 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt?: Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, 

Fritzes Förlag, Stockholm, 1995, [Peczenik, 1995], s. 51f.  
198 Naarttijärvi, Mattias, För din och andras säkerhet, Istus förlag, 2013, [Naarttijärvi, 2013], s. 90 och 

Dworkin, Ronald, A matter of principle, Harvard university press, 1985, London, s. 11. 
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av medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter.199 I den materiella förståel-

sen av rättsstaten skulle således lagar som inskränker dessa rättigheter i allt för 

stor utsträckning inte anses som giltiga.200  

 

Individens rättigheter riskerar dock att bli rättigheter endast på papper om det 

inte finns rättsstatliga mekanismer som garanterar dessa genomslag i prakti-

ken.201 Den formella sidan av rättsstaten lägger således vikt vid de processuella 

reglerna, eftersom en fundamental rättighet eller värde inte kan implementerats 

genom materiell lagstiftning, utan processuella regler och institutioner som 

förmår genomdriva denna lag.202 Det har även framhållits att de processuella 

reglerna i sig innebär en begränsning av statens makt då de garanterar eller kan 

garantera att myndighetsbeslut blir föremål för granskning varigenom godtyck-

liga beslut kan undvikas.203 Formella rättsstatliga krav finns exempelvis i Euro-

pakonventionen som framgår i fråga om de rättigheter som får begränsas, men 

där domstolen sätter krav på hur denna begränsning ska gå till och vilka for-

mella krav på rättssäkerhet och förutsebarhet ska vara uppfyllda.204  

4.3 Rättsstatliga krav på rättssäkerhet, förutsebarhet & 
legalitet 

Rättssäkerhet är ett grundläggande rättsstatsvärde som ytterst strävar efter att 

tillförsäkra den enskilda individen ett rättsligt skydd mot kränkningar genom 

statens maktutövning.205 Begreppet rättssäkerhet är emellertid ett komplext och 

omtalat rättstatsvärde som saknar en entydig definition. Rättssäkerhet har 

framhållits vara av betydelse för rättsordningens förmåga att upprätthålla trygg-

het till liv, lem samt egendom.206 Rättssäkerhet har även ansetts beteckna ett 

rättsstatsvärde som ska ge den enskilda individen ett rättsskydd gentemot den 

offentliga makten (staten), genom att staten åläggs vissa restriktioner i sin fram-

fart.207 En återkommande faktor som anses vara betydelsefull för rättssäkerhet-

                                                      
199 Jfr Dworkins rättighetsteori i Raymond Wacks, Understanding jurisprudence, u. 5, Oxford Univer-

sity press, 2017, s. 142 och 146f.  
200 Petersson, Olov, Rättsstaten – Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik, Nordstedts 

juridik, 1996, s. 24.  
201 Naarttijärvi, 2013, s. 90. 
202 Wennerström, 2007, s. 84. 
203 Wennerström, 2007, s. 55. 
204 Se bl.a. art 5, 8 och 9 Europakonventionen. 
205 Frändberg, Åke, i Sterzel, Fredrik (red.), Rättsstaten - rätt, politik och moral, Rättsfonden, Stock-

holm, 1996, [Frändberg, 1996] s. 22. Detta är även något Anne Ramberg framhåller i Tvångsmedel, 

rättssäkerhet och integritet — går det att förena?, SvJT 2007, [Ramberg, 2007] s. 154.  
206 Ekelöf, Per Olof, Rättssamhälle och rättssäkerhet, SvJT 1942, s. 7. 
207 Frändberg, Åke, Om rättssäkerhet, Juridisk tidskrift nr. 2 2000/01, [Frändberg, 2000], s. 269. 
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en är kravet på förutsebarhet som ger individen ett skydd mot godtycklig eller 

överraskande maktutövning.208 Mer konkret är kravet på förutsebarhet kopplat 

till frågan om legalitetsprincipen och huruvida lagstiftningen har tillräcklig pre-

cision för att en person kan anpassa sitt beteende efter den och förstå vilka 

konsekvenser den kan ha.209  

 

Rättsstaten syftar således till att åstadkomma rättssäkerhet genom förutsebarhet, 

där myndigheternas maktutövning måste ske under lagarna med iakttagande av 

saklighet och opartiskhet utifrån allas likhet inför lagen.210 Denna förklaring av 

rättssäkerheten ställer även krav på legalitet och objektivitet. Legalitetsprincipen 

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. I förhållande till in-

skränkningar 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, likt kraven på den formella rättsstaten, 

samtidigt uppställer ett krav på att sådana inskränkningar ska ske genom lag.211 

Kravet på lagstöd innebär i praktiken att en rättighetsinskränkning endast kan 

grunda sig på en rättsakt som beslutats av riksdagen.212 Legalitetsprincipen blir 

avgörande i fråga om vilken utsträckning lagstöd för rättighetsinskränkningar 

kan anses finnas med hjälp av lagtolkningsmetoder. Tolkningar av lagtext som 

med normal läsning passar in i ordalydelsen ryms inom legalitetsprincipen, me-

dan ändamålstolkningar eller mindre strikta tolkningsformer inte ansetts god-

tagbara vid inskränkningar av fri- och rättigheter skyddade av RF.213 Även i 

fråga om Europadomstolens uttolkning av Europakonventionen återfinns ett 

krav på lagstöd för sådana åtgärder som inskränker konventionsskyddade rät-

tigheter, vilket bland annat är fallet med artikel 8.214 I förhållande till straffpro-

cessuella tvångsmedel har legalitetsprincipen även ansetts innefatta vissa krav på 

lagstiftningens kvalitet. Bland annat bör reglerna vara obligatoriska och tving-

ande, i syfte att tillförsäkra skydd mot godtycke och överraskande tillämpning, 

att handlingsmönstren regleras i detalj, samt att elasticitet och vaga, obestämda 

                                                      
208 Se exempelvis Frändberg, 1996; 2000 och Ramberg, 2007.  
209 Se Europadomstolens domar Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), 2 augusti 1984, p. 67 

och Liberty mot Förenade Konungariket, (58243/00), 1 juli 2008, p. 59. Se även NJA 1982 s. 700 och 

NJA 2004 s. 336.  
210 Detta är även något Raz framhållit i sin syn på rättssäkerhetsbegreppet och identifierat krav på 

exempelvis stabila lagar och att skönmässiga bedömningar hos brottsbekämpande myndigheter 

inte ska tillåtas, se Raz Joseph, The Authority of Law, Clarendon Press, Oxford, 1979, s. 212–218. 
211 Angående rättighetsinskränkningar med stöd av 2 kap. 20–21 §§ RF, se avsnitt 4.5. 
212 Undantag från detta lagkrav följer av 2 kap. 20 § 2 st, som innebär en rätt för regeringen att 

efter bemyndigande i lag begränsa vissa rättigheter genom annan författning. Detta undantag 

gäller dock inte för den personliga integriteten.  
213 Sterzel, Fredrik, Författning i utveckling – tjugo studier kring Sveriges författning, Iustus förlag, Upp-

sala, 2009, s. 82-84.  
214 Se vidare avsnitt 4.4 nedan.  
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och mångtydiga rekvisit undviks.215 Liknande kvalitetskrav har också utvecklats 

i Europadomstolens praxis.216  

 

För att främja rättssäkerhet och iaktta kravet på förutsebarhet ska lagen även ha 

en långsam förändringstakt, öppna rättsregler för allmänhetens insyn men också 

att rätten ska vara så lite beroende av andra samhälleliga normer och institut-

ioner som möjligt.217 Det har således i flera lagstiftningsåtgärder på det tekniska 

området, exempelvis i fråga om avlyssning och övervakning av elektronisk 

kommunikation, uttryckts att en teknikneutral lagstiftning är eftersträvans-

värt.218 Teknikneutralitet får i detta sammanhang förstås som att lagstiftaren i 

möjligaste mån söker frikoppla lagtexten från specifika tekniska begrepp och 

metoder.219 En teknikneutral lagstiftning behöver inte i samma utsträckning 

revideras för att bli tillämpbar på nya behov eller problem som uppkommer 

genom teknisk utveckling. Lagstiftningen förblir därmed relevant och funge-

rande under en längre tid genom att den till sin natur kan anpassa sig till nya 

situationer och behov när sådana uppkommer.220 Med hänsyn till de krav som 

ställs på rättighetsinskränkande lagstiftning kan regelverket på teknikområdet 

emellertid inte vara helt teknikneutral.221 

4.4 Rättighetsskyddet i Europakonventionen 

Rättighetsskyddet för individens privatliv återfinns Europakonventionen artikel 

8 som stadgar att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, 

sitt hem och sin korrespondens. Även om artikel 8 inte uttryckligen nämner 

telekommunikation så har Europadomstolen i ett antal avgöranden tolkat in ett 

skydd mot avlyssning av telekommunikation i begreppen privatliv och korre-

spondens.222 Korrespondens innefattar här olika typer av meddelanden som 

kan överföras mellan individer och omfattar överföring som sker både med 

                                                      
215 Se Bylund, Torleif, Tvångsmedel I, Iustus förlag, Uppsala, 1993, s. 56–57, Ekelöf, m.fl., s. 46–47. 

Se även Hjertstedt, Mattias, Tillgången till handlingar för brottsutredare, Skrifter från juridiska institut-

ionen vid Umeå universitet Nr 25, Iustus förlag, Uppsala, 2011, s. 72–73, 133–134 som menar att 

lagstiftning i form av generalklausuler är mindre lämpade på det rättighetsinskränkande området.  
216 Se exempelvis Europadomstolens dom i Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), 2 augusti 

1984. 
217 Peczenik, 1995, s. 51f och Frändberg, 2000, s. 275f. Jfr även Lon Fullers teori ”The morality 

of law” i Fuller, 1964. 
218 Se exempelvis SOU 1992:110 s. 153 och Prop. 1997/98:44, s. 38–39. 
219 SOU 1992:110 s. 153. 
220 SOU 2008:87, s. 14.  
221 Jfr Europadomstolens dom i Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), 2 augusti 1984, p. 67. 
222 Se bl.a. Klass m.fl. mot Tyskland, (5029/71) 6 september 1978, Kahn mot Storbritannien, 

(35394/97), 12 maj 2000, och P.G. och J.H. mot Förenade Konungariket, (44787/98), 25 September 

2001. 
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hjälp av telefon och dator, såsom telefonkonversationer samt användning av 

internet och e-post.223 Artikel 8 ger emellertid inte bara ett skydd mot åtgärder 

som innebär att myndigheten tar del av innehållet i kommunikationen. I Malone 

mot förenade Konungariket har Europadomstolen bedömt att även inhämtning av 

endast uppringda nummer, utan att innehållet i telefonsamtalen avlyssnats, in-

nebär ett intrång i rätten till privatliv under artikel 8 i konventionen.224 Även 

lokaliseringsuppgifter, d.v.s. sådana uppgifter som rör var en viss person eller 

teknisk enhet befunnit sig, omfattas av skyddet för privatliv i art. 8 Europakon-

ventionen, vilket fastställdes i Uzun mot Tyskland.225 I målet prövades frågan om 

GPS-övervakning och domstolen konstaterade att GPS-övervakning avslöjar 

mer om en persons beteende, åsikter eller känslor och därmed är mer benägen 

att inkräkta på rätten till privat- och familjeliv.  

 

Skyddet enligt artikel 8 syftar till att tillförsäkra individen ett visst mått av re-

spekt för dennes integritet men är inte att betrakta som oinskränkt. Till följd 

härav är inte alla åtgärder från en myndighet som påverkar ett av konventionen 

skyddat intresse under art. 8 att betrakta som ett intrång i rättigheten.226 Vidare 

kan även intrång i rättigheten enligt art. 8.2 vara tillåtna om det 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 

välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller mo-

ral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.  

 

Enligt det första kravet, att den inskränkande åtgärden ska ha stöd i lag, har 

Europadomstolen i uttolkningen av art. 8.2 Europakonventionen ställt upp 

kvalitetskrav på lagstiftningen, som ska vara förutsebar, inte lämna för stort 

utrymme för skönsmässiga bedömningar eller godtycke från statens sida, samt 

vara tillgänglig för allmänheten.227 Hur höga krav som ställs på lagens precision 

är dessutom beroende på åtgärdens karaktär och känsligheten i intrånget. I fråga 

om telefonavlyssning har detta ansetts innebära ett allvarligt intrång i den per-

sonliga integriteten vilket ställer högre krav på precision jämfört med fall där 

enbart uppgifter om telekommunikationen inhämtats.228 I detta sammanhang 

har Europadomstolen framhållit att kravet på förutsebarhet inte innebär att 

                                                      
223 Europadomstolens dom i Copland mot Förenade Konungariket, (62617/00), 3 april 2007, se främst 

p. 41. 
224 Europadomstolens dom i Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), 2 augusti 1984. 
225 Europadomstolens dom i Uzun mot Tyskland, (35623/05), 2 september 2010. 
226 Harris, David, J., Michael O’Boyle, Ed Bates & Carla Buckley, Harris, O’Boyle och Warbrick Law 

of the European Convention on Human Rights, 2:a uppl., Oxford, Oxford University Press, 2009, 

[Harris et. al., 2009], s. 381. 
227 White & Ovey, 2010, s. 313, Harris et. al., 2009, s. 345–348.  
228 Vid hemlig avlyssning tas, till skillnad från där enbart uppgifter om vilken kommunikation 

som ägt rum, även del av innehållet i meddelandet, se avsnitt 3.1. 
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individen ska kunna förutse när det är troligt att myndigheterna kommer av-

lyssna dennes kommunikation. Lagen ska däremot vara tillräckligt tydligt för att 

det ska gå att gå ledning under vilka omständigheter och utifrån vilka villkor 

som myndigheterna får använda sig av metoden.229 Kravet på legalitet och för-

utsebarhet kan även ställa krav på en viss nivå av teknikspecificitet, då graden 

av förutsägbarhet minskar med nivån av teknikneutralitet.230 Det andra kravet 

innebär att åtgärden ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Det ska 

således 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. I fråga om nödvändighet har 

även varje stat givits en viss ”margin of appreciation”, det vill säga en viss frihet 

att själv bedöma nödvändigheten av ett visst ingrepp i en rättighet. Vilken frihet 

som medges beror till stor del på ändamålet med ingreppet.231  

 

Avslutningsvis innebär artikel 8 Europakonventionen även att var och en som 

vistas i Sverige har rätt att göra anspråk på att staten vidtar effektiva åtgärder 

för att skydda hans eller hennes säkerhet.232 Artikel 8 innebär utgör därmed inte 

enbart ett skydd från statliga intrång. Staten har skyldighet att skydda enskildas 

privatliv och personliga integritet mot intrång som begås av andra enskilda.233 I 

detta ligger att staten har skyldighet att se till att brott förebyggs, utreds och att 

gärningsmän lagförs.234  

4.5 Rättighetsskyddet enligt Regeringsformen 

Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna är avsett att fungera som 

minimistandard för mänskliga rättigheter i Europa,235 och 2 kap. 19 § RF ställer 

följaktligen upp ett krav på att svensk lag inte får strida mot konventionen. Att 

konventionen utgör ett minimiskydd innebär inte att det bör utgöra en gräns 

som den svenska lagstiftaren ska försöka lägga sig så nära som möjligt.236 Kon-

ventionen tjänar istället som en normativ grund för vilka aspekter som får ses 

som mer principiellt känsliga och därigenom bör vara föremål för särskilda 

överväganden.  

                                                      
229 Malone mot Förenade Konungariket, (8691/79), 2 augusti 1984, p. 67.  
230 Koops 2006, s. 77f.  
231 Danelius, 2015, s. 432. 
232 Motsvarande skydd följer av EU:s rättighetsstadga inom EU-rättens tillämpningsområde enligt 

artikel 6, 7 och 52.3 i stadgan.  
233 Se t.ex. Europadomstolens mål Söderman mot Sverige, (5786/08), 12 november 2013, p. 78 och 

von Hannover mot Tyskland, (59320/00), 24 juni 2004, p. 57.  
234 Prop. 2018/19:86, s. 27.  
235 SOU 2010:103 s. 497. 
236 Victor, Dag, Svenska domstolars hantering av Europakonventionen, SvJT, 2013, s. 396. 
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Ett skydd för förtrolig kommunikation, såsom post- och telefonhemligheten, 

fanns inkorporerad i svensk lag sedan ratificeringen av Europakonventionen år 

1952, men fick ett uttryckligt genomslag i grundlagen genom 1974 års rege-

ringsform i 2 kap. 6 § RF. Bestämmelsen stadgar i sin nuvarande lydelse att var 

och en gentemot det allmänna är skyddad mot påtvingade kroppsliga ingrepp, 

kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av 

brev eller annan förtrolig försändelse. I och med 2010 års grundlagsrevision har 

det tillkommit ett andra stycke i syfte att utöka det grundlagsskyddande områ-

det,237 och tillförsäkra individer ett skydd gentemot det allmänna mot betydande 

intrång i den personliga integriteten som sker utan samtycke och som innebär 

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.238  

 

I förarbetena till 2010 års grundlagsrevision fördes en generell diskussion om 

hur långt rättighetsskyddet bör sträcka sig. Å ena sidan framhöll kommittén att 

det allmänna har många åtgärder till sitt förfogande som i många fall anses in-

nebära en kartläggning av enskildas förhållanden, trots att syftet inte varit att 

kartlägga enskilda. Av denna anledning fanns det skäl till att utvidga rättighets-

skyddet.239 Kommittén anförde å andra sidan att det med hänsyn till den tek-

niska utvecklingen ligger i sakens natur att nya metoder kommer att utvecklas 

som möjliggör övervakning och kartläggning i andra former än vad som för 

närvarande är möjligt. Dessa metoder kan förväntas leda till ingrepp i enskildas 

integritet som är av varierande karaktär, intensitet och omfattning. Det fanns av 

denna anledning bl.a. skäl till att göra grundlagsskyddet för den personliga in-

tegriteten teknikneutral, i den mening att bestämmelsen inte ”pekar ut vissa 

specifika typer av intrång utan på ett teknikneutralt sätt tar sikte på från integri-

tetsskyddssynpunkt särskilt känsliga moment.”.240 Förutom att teknikneutrali-

teten förväntades förlänga bestämmelsens livslängd, skulle det även innebära att 

bestämmelsen inte utgjorde hinder mot sådan lagstiftning som behövs till skydd 

för viktiga samhällsintressen eller lagstiftning som utgör ett led i anpassningen 

av normerna till den fortgående samhällsutvecklingen.241 

 

Grundlagsskyddet kom slutligen till att avgränsas på ett sådant sätt att enbart de 

mest ingripande intrången omfattas. 2 kap. 6 § RF ger således skydd mot av-

lyssning i realtid och upptagning för senare lyssning (inkl. filmning av läpprörel-

ser) samt intrång som ”i betydande mån” innebär övervakning eller kartlägg-

ning av enskilds personliga förhållanden. Avgörande för om en åtgärd ska anses 

                                                      
237 Prop. 2009/10:80 s. 176. 
238 SFS 2010:1408 
239 Prop 2009/10:80 s. 250 
240 SOU 2008:3, s. 266. 
241 Prop 2009/10:80 s. 182.  
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innebära övervakning eller kartläggning är inte dess huvudsakliga syfte utan 

vilken effekt åtgärden har. Vad som avses med övervakning respektive kart-

läggning får bedömas med utgångspunkt från vad som enligt normalt språkbruk 

läggs i dessa begrepp.242 Vid bedömning av vilka åtgärder som kan anses utgöra 

ett ”betydande intrång” ska både åtgärdens omfattning och arten av det intrång 

åtgärden innebär beaktas. Även åtgärdens ändamål och andra omständigheter 

kan ha betydelse vid bedömningen. Bestämmelsen omfattar endast sådana in-

trång som på grund av åtgärdens intensitet eller omfattning eller av hänsyn till 

uppgifternas integritetskänsliga natur eller andra omständigheter innebär ett 

betydande ingrepp i den enskildes privata sfär.243  Genom detta betonades 

också vikten av respekt för individens rätt att själv förfoga över och ta ställning 

till det allmännas tillgång till sådan information som rör individens privata för-

hållanden.244 

 

Likt artikel 8 Europakonventionen är rättigheten utifrån regeringsformen inte 

att betrakta som en absolut rättighet. Det är således möjligt att göra undantag 

från regeringsformens skydd för den personliga integriteten med stöd av 2 kap. 

20 § RF. Rättighetsskyddet kan åsidosättas genom lag, med beaktan av de sär-

skilda krav som stadgas i 2 kap. 21 § RF.245 Enligt 2 kap. 21 § ska ändamålet 

med den begränsande lagen vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Kravet 

motsvarar det som finns i Europakonventionen, men är i praktiken svårtilläm-

pat vid en domstols lagprövningssituation.246 Begränsningen ska vidare vara 

proportionerlig och får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 

det ändamål som föranlett den. Det innebär att exempelvis ett tvångsmedel inte 

endast ska vara proportionerligt på tillämpningsnivån, utan även på lagstift-

ningsnivån.247 Även detta krav återfinns som redan nämnts när det gäller in-

skränkningar av den personliga integriteten i Europakonventionen.248 

                                                      
242 Prop 2009/10:80 s. 250 
243 Prop 2009/10:80 s. 250. 
244 Prop. 2009/10:80 s. 176. 
245 Det finns även visa procedurregler i 2 kap. 22 § RF att beakta.  
246 Bull, Thomas & Fredrik Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, Studentlitteratur, Stockholm, 

2013, s. 100. 
247 Nergelius, Joakim, Svensk statsrätt, Studentlitteratur, 2006, s. 136.  
248 Se ovan avsnitt 4.4.  
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5 Analys 

5.1 Rättighetsskyddets betydelse för nationell reglering  

I vilken utsträckning statens tvångsmedelsanvändning kan ske, utan att det 

anses strida mot grundläggande rättssäkerhetsgarantier och rättighetsföreskrifter 

är beroende av vikten av den rättighet som inskränks. Ju lägre skydd som före-

skrivs en rättighet, desto mer ingripande kan en statlig åtgärd vara utan att den 

anses komma i konflikt med rättigheten. Enligt grundlagsbestämmelsen i 2 kap. 

6 § RF har alla medborgare rätt till personlig integritet. Det konkreta utflödet av 

skyddet för den personliga integriteten, särskilt med beaktan av 2 kap. 21 § RF, 

följer dock inte av rättighetsstadgandet i sig. Rätten till personlig integritet är 

istället beroende av de skyddsbestämmelser och processuella krav som uppställs 

i de regelverk som ger brottsbekämpande myndigheter mandat till inhämtning 

eller utlämning av uppgifter om elektronisk kommunikation. Härmed föreligger 

ett samspel mellan rättighetsskyddet och det processuella regelverket, på så vis 

att det senare ska iaktta och respektera det förra. Innebörden av det föreskrivna 

skyddet för personlig integritet och privatliv blir därmed även avgörande för det 

regelverk som är föremål för analys i denna uppsats, d.v.s. reglerna kring in-

hämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i underrättelseverksam-

het.  

 

Bestämmelsen i 2 kap. 6 § RF reglerar förhållandet mellan den enskilde och det 

allmänna och utgör en begräsning av statsmaktens normgivningsbefogenheter 

inom ramen för rättighetsskyddet. Lagstiftaren har redan i grundlagsbestämmel-

sen övervägt hur långt rättighetsskyddet ska sträcka sig, bl.a. med beaktan av 

den tekniska utvecklingen. Det har därmed förtydligats att övervakningsåtgär-

der omfattas av rättighetsskyddet för den enskildes personliga integritet. Rättig-

hetsskyddet omfattar dock enbart åtgärder som ”i betydande mån” innebär 

övervakning av enskild. En rättslig konsekvens som uppstår till följd av att 

grundlagsskyddet uttryckligen är begränsat till åtgärder vars effekt i betydande 

mån innebär ett intrång i den personliga integriteten, är att myndigheter i större 

utsträckning kan bedriva sin verksamhet, utan att det anses komma i konflikt 

med den personliga integriteten på ett sätt som strider mot grundlagsskyddet. I 

ett ständigt digitaliserande samhälle lämnas även utrymme för att driva igenom 

framtida lagstiftning som följer den allmänna opinionen och motsvarar de rå-

dande samhällsbehoven. För den personliga integritetens vidkommande torde 

den avgränsning som gjorts i grundlagen inte ha någon nämnvärd negativ inne-
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börd. Vid statliga åtgärder som i betydande mån innebär en kartläggning eller 

övervakning av den enskilde ska den personliga integriteten beaktas. Det inne-

bär vidare att rättighetsskyddet ställer upp hinder för alltför långtgående intrång 

och ska genomsyra framtida lagstiftning, något som är till den enskildes fördel.  

 

Vid utformningen av det processuella regelverket som medger tvångsmedelsan-

vändning ska, förutom 2 kap. 6 och 21 §§ RF, även Europakonventionen beak-

tas. Utifrån ett rättsstatligt perspektiv sätter art. 8 Europakonventionen såväl 

gränserna för innehållet i den materiella rätten som den anger de formella kra-

ven för upprätthållandet av rättigheterna. Europakonventionens skydd för den 

enskildes privatliv har därmed betydelse för den preventiva tvångsmedelsan-

vändningen på, i huvudsak, två sätt. För det första innebär Europakonvention-

en en begränsning av den nationella rätten på så vis att en nationell bestäm-

melse, lag eller författning som står i strid med rättighetsskyddet inte kan göras 

gällande. För det andra uppställer Europakonventionen även formella krav som 

ska vara uppfyllda i den nationella rättsordningen, om den innebär en inskränk-

ning av rättighetsskyddet, (art. 8.2). Det kan dock konstateras att varken Euro-

pakonventionen eller Europadomstolen går närmare in på hur det nationella 

regelverket ska se ut eller i vilka specifika fall en inskränkning av rättigheten kan 

ske. Följaktligen blir den nationella lagstiftningen återigen den primära punkt 

där värderingen och balanseringen av olika värden slutligen äger rum för att nå 

konkretion och stadga i tillämpningen.  

 

Den beskrivna ordningen motsvarar en formell syn på rättsstaten, där mänsk-

liga rättigheter kräver ett processuellt regelverk för att kunna drivas igenom. 

Den närmare regleringen avseende användningen av preventiva tvångsmedel 

måste därmed beakta och respektera det föreskrivna rättighetsskyddet. Under 

förutsättning att det processuella regelverket tillgodoser rätten till privatliv och 

integritet blir den rättsliga konsekvensen för individens vidkommande att risken 

för att rättighetsskyddet enbart finns på pappret minimeras. Ur ett vidare per-

spektiv ger även denna ordning uttryck för en respekt för staternas suveränitet 

och öppnar upp för att respektive stat ska kunna anpassa sin tvångsmedelsan-

vändning utefter vad som är önskvärt i det samhället. Med detta synsätt utgör 

Europakonventionen en ram inom vilken de nationella rättsordningarna ska 

bestämma den närmare regleringen. När de nationella rättsordningarna upprät-

tar lagstiftning tjänar Europakonventionen fortfarande som en normativ grund 

för att peka på aspekter i lagstiftningen som är mer eller mindre principiellt 

känsliga och därigenom bör vara föremål för särskilda överväganden. Hur och i 

vilken utsträckning den svenska lagstiftaren genomfört dessa överväganden 

analyseras i de följande kapitlen.  
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5.2 Preventiva tvångsmedel i ett demokratiskt samhälle 

En grundläggande förutsättning för statens användande av hemliga tvångsme-

del som innebär en inskränkning av den enskildes rättigheter är att inskränk-

ningen iakttar det krav på lagstöd som följer av såväl allmänna rättsstatliga krav 

som den grundlagsstadgade legalitetsprincipen i 1 kap. 1 § 2 st. RF. Krav ställs 

härom på att lagstiftningen ska vara förutsebar, inte lämna för stort utrymme 

för skönsmässiga bedömningar eller godtycke från statens sida, samt vara till-

gänglig för allmänheten. Av såväl art. 8.2 Europakonventionen som 2 kap. 19 § 

RF följer även att lagstiftningen ska vara godtagbart i ett demokratiskt samhälle. 

Det kan i detta sammanhang konstateras att Säkerhetspolisens verksamhet väl 

faller in under de mål där intrång får ske, främst med hänsyn till att deras pri-

mära syfte är att arbeta brottsförebyggande mot samhällsfarlig brottslighet. I 

förhållande till den svenska regleringen torde det således bli svårt att hitta en lag 

som ger Säkerhetspolisen möjlighet att använda hemliga tvångsmedel utan att 

det anses godtagbart i ett demokratiskt samhälle. I de avseenden Säkerhetspoli-

sen kan stödja sig på 2007 års preventivlag och 2012 års inhämtningslag för att 

inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation, såväl som aktörer med stöd 

av LEK kan utlämna uppgifter på Säkerhetspolisens begäran, är därmed att 

anse som godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Mer intressant blir den ut-

veckling som skett i den öppna polisens underrättelseverksamhet, där det skett 

en förskjutning i preventiv riktning. Skälen till att preventiva tvångsmedel även 

ska kunna vidtas i den öppna polisens myndighet har sin grund i den tekniska 

och samhälleliga utvecklingen. Avgörande för om detta ska anses vara ett god-

tagbart skäl följer av Europakonventionens tolkning av rekvisitet. I och med att 

Europadomstolen gjort en extensiv tolkning lämnas stort utrymme till de nat-

ionella rättsordningarna att avgöra vad som är godtagbart och önskvärt. Det blir 

därmed svårt att argumentera för att de lagstadgande mandaten som skett i 

brottspreventiv riktning inte når upp till Europakonventionens krav. Med bak-

grund av de skäl som lagstiftaren anfört är dylika statliga ingrepp således god-

tagbara i det svenska samhället eftersom det är en förutsättning för att bekämpa 

och förebygga allvarlig, systematisk och organiserad brottslighet.  

 

I diskussionen om vilken typ av brottslighet som omfattas av 2007 års preven-

tivlag och 2012 års inhämtningslag, kan det vid en jämförelse konstateras att 

ändamålet med lagarna är att motverka samhällsfarliga brott som kan skada 

staten och viktiga samhällsfunktioner. Det preventiva regelverket fyller härmed 

som funktion att värna om statens intresse av att skydda sig själv från hot och 

intrång. Att detta syfte torde vara godtagbar i ett demokratiskt samhälle har 

redan konstaterats ovan. Den avvägning som gjorts ger även uttryck för att den 

enskildes intresse av att bevara sin privata sfär, får ge vika för upprätthållandet 

av ett starkt skydd för staten. Det bör dock även framhållas att de flesta indivi-

der torde eftersträva ett samhälle som garanterar en grundläggande trygghet i 

form av avsaknad av en överhängande risk för att utsättas för brott mot person, 
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anseende och egendom. I detta sammanhang utgör Europakonventionens rät-

tighetsföreskrifter inte enbart negativa rättigheter i form av hinder för statens 

framfart. Konventionen ålägger även staterna med en skyldighet att vidta vissa 

positiva åtgärder för att värna om de föreskrivna rättigheterna för de enskilda. 

Förhindrandet av sådan brottslighet som allvarligt kan skada viktiga samhälls-

funktioner är således en förutsättning för att upprätthålla tryggheten i samhället, 

och därmed även för staten att uppfylla de krav som följer av konventionen. 

Med detta synsätt intar de preventiva tvångsmedlen en dubbel roll. De är ett 

uttryck för upprätthållandet av den statliga suveräniteten, samtidigt som de 

utgör en garanti för att skydda medborgarna och överhuvudtaget ge dem möj-

lighet till privatliv och personlig integritet.  

5.3 Förutsebarhet 

Det värde i rättsstaten som benämns rättssäkerhet förutsätter ett visst mått av 

förutsebarhet och precision. Det ökar tryggheten för individen på så vis att 

utrymmet för godtycklig rättstillämpning minskar samtidigt som det blir lättare 

för den enskilde att förutsäga när ett handlingsmönster blir kriminellt. Enligt 

Europadomstolen kan den inhemska lagen som medger inskränkning i art. 8 

enbart anses tillräckligt tydlig, om det preciseras vilka slags brott som kan föran-

leda användningen. Det kan här inledningsvis konstateras att 2007 års preven-

tivlag innehåller ett för användningen väsentligt rekvisit som öppnar upp för 

olikformig rättstillämpning och får utifrån såväl rättighetssynpunkt som allmän 

legalitetshänsyn anses vara en betydande svaghet. För att få vidta en hemlig 

tvångsåtgärd enligt lagen ska det röra sig om brottslig verksamhet. Rekvisitet kan 

emellertid vara uppfyllt oavsett om det gäller brottslighet vid ett enda tillfälle, 

flera brott under någorlunda sammanhängande tidsperiod eller enstaka brott 

inom organiserad brottslighet. Samtidigt ska dessa ”brott” inte handla om kon-

kreta brottsmisstankar eftersom annan lagstiftning, det vill säga RB, istället ska 

tillämpas. Rekvisitets tvetydiga karaktär lämnar därmed stort utrymme för till-

lämparen att avgöra om det rör sig om brott eller brottslig verksamhet och 

därmed även om tillstånd enligt 2007 års preventivlag ska beviljas eller ej.  

 

Vidare är 2007 års preventivlag och 2012 års inhämtningslag inriktade på sär-

skilt allvarlig brottslighet. Det föreligger dock skillnader mellan hur brottslig-

heten ska klassas som allvarlig. 2007 års inhämtningslag har sin utgångspunkt i 

de i lagen upprättande brotten medan graden av allvarlighet i 2012 års inhämt-

ningslag är baserad på straffskala. Lagstiftaren har här konkretiserat legalitet och 

förutsebarhetskravet utifrån rättsföljden istället för händelseförloppet. Trots att 

lagarna i vissa hänseenden tangerar ges ingen förklaring till varför denna di-

stinktion gjorts. Utifrån ett systematiskt perspektiv är detta något som kan leda 

till att regelverken framstår som oöverskådliga. En identifierbar rättslig konse-

kvens av detta är att det försvårar för individen att förutsäga när dennes hand-
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lingsmönster kan komma att klassas som allvarlig, utifrån vilket regelverk och 

därmed vilket tvångsmedel som kan komma att användas.  

 

I förhållande till hemlig tvångsmedelsanvändning som innefattar tekniska 

hjälpmedel har Europadomstolen vidare anfört att den inskränkande lagen 

måste vara tydlig med vilken teknik som avses. Det är en förutsättning för att ge 

individer möjlighet att förutse vilka statliga åtgärder som kan komma att använ-

das och är därmed av väsentlig betydelse ur förutsebarhetsperspektiv. Den 

svenska lagstiftaren har redan vid grundlagsskyddet av den personliga integrite-

ten reflekterat över frågan om teknikneutralitet, i den mening att lagtexten är 

frikopplad specifika tekniska begrepp och metoder. För att grundlagsskyddet 

inte ska motverka eller förhindra framtida lagstiftning som möjliggör använ-

dandet av nya tekniska hjälpmedel har bestämmelsen i 2 kap. 6 § RF ett relativt 

allmänt förhållningssätt till tekniska begrepp. Det kan ses som ett allmänt rätts-

ligt ideal att lagstiftning i möjligaste mån ska vara generell. I lagstiftningssam-

manhang blir systemet naturligtvis mer tungrott när lagstiftningen uttryckligen 

avser en viss teknik som ständigt måste uppdateras för att även omfatta ny 

teknik. Detta gäller i synnerhet grundlag, som i enlighet med 8 kap. 14 § RF 

måste föregås av en särskild ordning innan en ändring blir gällande. En sådan 

ordning, där rättighetsskyddet inte ges en generell tillämplighet, skulle även ge 

utrymme för lagstiftaren att införa nya regler utan att beakta det rättighetsskydd 

som finns, eftersom dessa nya regler inte i egentlig mening omfattas av rättighets-

skyddet. Med andra ord, den rättsliga följden av att grundlagsskyddet är gene-

rellt formulerat och teknikneutralt är att det ger ett vidare skydd för den en-

skilde.  

 

Vad gäller den närmare regleringen i 2007 års preventivlag och 2012 års in-

hämtningslag tydliggör lagstiftaren inte i tekniska termer vad lagstiftningen 

innebär. Lagarna är emellertid begränsade på så vis att enbart ge möjlighet till 

hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning på samma sätt som föreskrivs 

i rättegångsbalken. Detta motsvarar således de krav som Europadomstolen 

ställt i fråga om en tydlig lag med vilken teknik som avses. Dessutom har Euro-

padomstolen medgett att det är naturligt att en lagregel ibland måste tolkas för 

att dess rätta tekniska mening ska utrönas. Avancerade tekniska begrepp skulle i 

en dylik lagstiftning kunna försvåra tolkandet av lagen och därmed inte upp-

rätthålla kraven på rättstillgänglighet. De tekniska preciseringar och avgräns-

ningar som gjorts i 2007 års preventivlag och 2012 års inhämtningslag innebär 

vidare att det saknas möjlighet för den offentliga makten att använda sig av ny 

teknik, utan föregående av särskilda överväganden eller lagändringar. Med bak-

grund av detta måste det inte vara så att den svenska lagstiftarens ambition att 

vara teknikneutral sträcker sig för långt och kommer i konflikt med de krav 

Europadomstolen ställer på förutsebarhet. En teknikneutral reglering innebär 

därmed inte ett större eller mer ingripande intrång i den personliga integriteten.  
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5.4 Personkrets och misstanke 

I förhållande till rättegångsbalkens regler om hemlig avlyssning av elektronisk 

kommunikation föreligger en avsevärd skillnad i fråga om misstankegraden i 

2007 års preventivlag och 2012 års inhämtningslag. För att de brottsbekäm-

pande myndigheterna ska få använda tvångsmedel enligt 2007 års preventivlag 

krävs det endast att det med hänsyn till omständigheterna finns påtaglig risk för 

att en person ska begå vissa uppräknade brott. Det krävs således ingen miss-

tanke riktad mot en identifierad person, med mindre än att inhämtningen av 

uppgifter enbart får riktas mot en kommunikationsutrustning som används av 

den som är föremål för avlyssningen eller övervakningen. Inte heller 2012 års 

inhämtningslag föreskriver en lägsta misstankegrad. Syftet med dessa lågt ställda 

beviskrav kan hänföras till den framåtsyftande verksamhet lagarna är tänkta att 

användas i. Alltför högt ställda beviskrav skulle avsevärt försvåra såväl Säker-

hetspolisens som den öppna polisens underrättelseverksamhet. För att lagstift-

ningen som avser bedömningar om framtida händelser ska vara effektiv och ge 

reella möjligheter till inhämtning i underrättelseverksamhet, är det befogat att 

beviskraven inte är lika stränga jämfört med de krav som uppställs för tvångs-

medel inom en förundersökning.  

 

Trots detta kan brister ur rättssäkerhetssynpunkt identifieras i 2007 års preven-

tivlag och 2012 års inhämtningslag. Staten har enligt nuvarande ordning en 

långtgående befogenhet att vidta vissa integritetskränkande åtgärder, trots att 

det inte ens finns någon utpekad person som är misstänkt eller ett brott som är 

begånget. Det låga beviskravet tillsammans med det faktum att lagen aktuali-

serar rättsliga bedömningar avseende något som kan komma kan inträffa, före-

faller det även i princip omöjligt att spekulation inte kommer förekomma i 

någon utsträckning. I ljuset av legalitet och förutsebarhet innefattar detta såle-

des en risk för godtycke i rättstillämpningen och olikformig rättstillämpning, 

trots att regleringen finns på pappret. Ytterligare problematiskt blir det i fråga 

om den bevislättnad som föreskrivs i 1 § 2 st. 2007 års preventivlag i förhål-

lande till de individer som tillhör en grupp som misstänkts för brottslig verk-

samhet. Denna ordning illustrerar en bild av att individer ses som presumtiva 

brottslingar trots att de ännu inte är lagförda, snarare än medborgare som får 

utstå ytterligare ett integritetsintrång. Vad gäller 2007 års preventivlag går det 

även att se att misstankegraden sänkts ytterligare, jämfört med vad som gällde 

när lagen först trädde ikraft år 2007. I detta sammanhang har alltså Säkerhets-

polisens önskemål och behov av att få utvidgade mandat till avlyssning och 

övervakning vägts eller balanserats mot den enskildes integritet. I förarbetena 

konstateras slutligen att det förra intresset väger tyngre än det senare och där-

med ska ges företräde. I denna avvägning verkar lagstiftarens föreställning om 

den enskildes integritet ha givits samma utgångsläge som det motstående intres-

set, trots att den enskildes integritet är en rättighet. Följaktligen har det av lag-



 54 

 

 

 

stiftaren ansetts tillräckligt med en liten övervikt för att de hemliga tvångsmed-

lens tillämpningsområde ska utvidgas.  

 

Sammantaget kan det inte förbigått lagstiftaren att risken för att även oskyldiga 

kommer att utsättas för integritetskränkning enligt 2007 års preventivlag och 

2012 års inhämtningslag är mycket större än vid tillämpningen av de hemliga 

tvångsmedlen enligt rättegångsbalkens regler. Denna ordning har emellertid 

accepterats på basis av den allvarliga brottsligheten dessa lagar syftar till att 

bekämpa. Den personliga integriteten får därmed ge vika för det allmänna in-

tresset och statens säkerhet. Som konstaterats inledningsvis i analysen dock den 

nationella lagstiftaren förhållandevis fri inom den ram som art. 8 Europakon-

ventionen föreskriver. Sett till Europadomstolens praxis finnas det en benägen-

het att i viss utsträckning acceptera en lag som har svagheter i fråga om förut-

sebarhet eller precision, om dessa brister vägs upp av kontrollmekanismer som 

minskar risken för missbruk. Huruvida den nuvarande ordningen kan anses ge 

ett fullgott skydd för individens integritet är därmed beroende av vilka rättssä-

kerhetsmekanismer som finns för att eliminera risken för bland annat missbruk 

och godtycke. Detta analyseras i nästa avsnitt.  

5.5 Rättssäkerhetsmekanismer 

2007 års preventivlag och 2012 års inhämtningslag uppvisar stora likheter ifråga 

om såväl krav på domstolsbeslut som kontroll av tvångsmedelsanvändningen. 

Inte minst efter den lagändring som trädde ikraft i oktober 2019 i syfte att an-

passa 2012 års inhämtningslag Europarättsliga krav och stärka rätten för den 

enskildes privatliv.  

 

Krav på att tvångsmedelsanvändningen ska föregås av en i förhållande till den 

ansökande myndigheten objektiv prövningsinstans har av förarbetena till båda 

lagarna framhållits som en viktig rättssäkerhetsmekanism, eftersom det sker en 

objektiv prövning av en i förhållande till den ansökande myndigheten självstän-

dig instans. Som tidigare anfört är 2007 års preventivlag och 2012 års inhämt-

ningslag av framåtblickande karaktär och är avsedda att användas i preventivt 

syfte. Lagarna har till följd av detta ett lågt ställt beviskrav, jämfört med rätte-

gångsbalkens regler. I förhållande till 2007 års preventivlags beviskrav ”om det 

med hänsyn till omständigheterna finns en påtaglig risk” har i förarbeten och 

ett HD-avgörande gjorts gällande att antagandet måste ha någon form av kon-

kret bärighet. Det ställs även upp vissa riktlinjer till stöd för rättstillämparen. 

Trots detta är en naturlig följd av regelverkets utformning att det bevisrättsligt 

föreligger värderingssvårigheter samt att det inbjuder till en hög grad av speku-

lation av såväl ansökande myndighet som den objektiva prövningsinstansen. 

Detta problem aktualiseras i fler av de i lagarna uppställda rekvisiten. Såväl 2007 

års preventivlag och 2012 års inhämtningslag föreskriver att tvångsmedelsan-
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vändningen ska vara proportionerlig och får endast förekomma om det är av 

synnerlig vikt. Det sistnämnda kravet motsvarar det som föreskrivs i rätte-

gångsbalken, och innebär att åtgärden ska vara en förutsättning för arbetets 

fortgående. I förhållande till detta rekvisit visar uppsatsens resultat på att lagstif-

taren inte förutsätter att polisen lägger fram någon mer ingående utredning av 

de omständigheter som ligger till grund för bedömningen om tillstånd ska läm-

nas, snarare tvärt om. Med ett begränsat beslutsunderlag finns det återigen risk 

för att en avvägning inte låter sig göras på ett eftersträvansvärt sätt: de presume-

rade fördelarna väger tyngre än det motstående intresset, d.v.s. individens in-

tegritet, utan erforderligt beslutsunderlag. Därmed kan de risker som följer av 

lagarnas låga beviskrav inte elimineras av en extern prövningsinstans, eftersom 

även denna instans har samma låga beviskrav att förhålla sig till.  

 

Vid domstolsprövningen har de offentliga ombuden en viktig kontroll avseende 

rättstillämpningen i varje enskilt ärende. De offentliga ombuden utgör en ga-

ranti för den enskilde, som av naturliga skäl inte själv kan närvara och ta tillvara 

på sina intressen eftersom denne är omedveten om att det hemliga tvångsmed-

let ska eller har vidtagits mot denne. Däremot kan, som ovan anförts, underla-

get många gånger komma att vara begränsat varför det finns risk för att erfor-

derlig vikt inte läggs på den personliga integriteten i det enskilda fallet. De of-

fentliga ombuden har därmed viss betydelse som rättssäkerhetsmekanism, men 

denna borde dock inte överdrivas. Av det anförda kan konstateras att det finns 

en inte obetydlig risk för inslag av godtycke i rättstillämpningen som ger ut-

rymme för den enskilde rättstillämparens skön. En identifierbar konsekvens blir 

härmed att lika fall inte alltid behandlas lika. För den enskilde påverkas förutse-

barheten i hög grad, vilket inte är förenligt med de krav som uppställs för en 

godtagbar inskränkning i rättighetsskyddet. 

 

Ytterligare en kontrollmekanism som har betydelse för upprätthållandet av 

rättsstatliga principer är den efterhandskontroll som utförs av Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden. Kontrollen utgör ytterligare en objektiv prövning 

och syftar bland annat till att brister som uppdagats ska förhindras i den fort-

satta verksamheten. Däremot är det först efter ett problem identifierats som en 

uppdatering av Säkerhetspolisens eller den öppna polisens rutiner genomförs. 

Det går inte att hävda att åtgärder då kan ske i sådan utsträckning att alla indivi-

der, oavsett tid och rum, tillförsäkras det skydd de har rätt till. Att åtgärder 

vidtas som en konsekvens av att rättighetsskyddet blivit förbisett är inte kompa-

tibelt med en rättssäker reglering. Med andra ord kan den personliga integrite-

ten inte upprätthållas genom att riskera att individer faller mellan stolarna.  

 

En rättssäkerhetsmekanism som har betydelse för de preventiva regelverken är 

tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet att få upprättelse vid ett intrång. 

En förutsättning för detta torde vara att underrättelse lämnas till enskild efter 

ett intrång. Lagstiftaren har beaktat och resonerat kring underrättelseskyldighet-
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en, men likväl underlåtit att införa en dylik skyldighet. Detta har motiverats 

med att identifikation inte är möjlig, eller att det kan innebära oproportionerligt 

stort arbete och kostnader att identifiera och underrätta berörda personer, trots 

att det skulle vara möjligt. De skäl som anförts av lagstiftaren förefaller förenlig 

med de undantagssituationer Europadomstolen framhållit i fråga om underrät-

telseskyldigheten. Med bakgrund av detta torde enbart avsaknaden av utebliven 

underrättelse inte innebära att det preventiva tvångsmedelsregelverket kränker 

rättighetsskyddet. Däremot är den preventiva tvångsmedelsanvändningen till 

stor del skyddad från allmän insyn. Särskilt beträffande Säkerhetspolisens an-

vändning saknas utförlig redovisningsskyldighet. En ökad möjlighet skulle 

kunna leda till en mer restriktiv användning av användningen. Den rättsliga 

konsekvensen av den nuvarande regleringen är således att de kontrollmekan-

ismer som finns inte ger enskilda individer tillfredsställande möjlighet att få 

upprättelse efter ett obefogat eller felaktigt intrång.  
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6 Avslutande diskussion & slutsats 

6.1 Särskilt viktiga aspekter 

Denna uppsats har syftat till att undersöka regleringen kring de preventiva 

tvångsmedlen som kan vidtas i brottsförebyggande syfte och därmed analysera 

förhållandet mellan rättsstatliga rättssäkerhetsgarantier, personlig integritet och 

brottsprevention. Detta är inte minst aktuellt just nu på grund av international-

isering, samhällelig- och teknisk utveckling samt ökad organiserad brottslighet. I 

uppsatsen har en rättsdogmatisk metod tillämpats där gällande rätt fastställts 

utifrån författningstext och dess tillhörande förarbeten samt konventionstext 

med tillhörande praxis från Europadomstolen. För att öka förståelsen för regel-

verken och utröna betydelsen och innebörden av dessa har en systematisk ana-

lys gjorts utifrån den personliga integriteten som ska upprätthållas i en rättsstat. 

Resultatet bidrar till en förståelse kring förhållandet mellan den processrättsliga 

regleringen samt upprätthållandet av skydd för den enskildes privatliv och in-

tegritet vilket möjliggör en analys av dess rättsliga konsekvenser. Som visas i 

uppsatsens analys är vissa aspekter inom den preventiva tvångsmedelsanvänd-

ningen av större betydelse än andra. Dessa inkluderar kraven på lagstiftningens 

funktion i ett demokratiskt samhälle, lagens precision och förutsebarhet samt 

förekomsten av oberoende prövning, kontroll samt skydd mot missbruk.  

 

Beträffande preventiv tvångsmedelsanvändning är begreppet rättsstat ett viktigt 

rättsligt ideal och är ett medel för att tillförsäkra den enskilda individen ett rätts-

ligt skydd mot kränkningar genom statens maktutövning. För upprätthållandet 

av ett formellt rättsstatsideal kan regler till skydd för individuella rättigheter inte 

enbart vara deskriptiva och sakna rättslig effekt eller möjlighet att genomdrivas. 

Det materiella regelverk som anger de närmare förutsättningarna för tvångsme-

delsanvändningen måste således iaktta och upprätthålla rättsstatliga föreställ-

ningar om rättssäkerhet. Användandet av preventiva tvångsmedel medför ett 

intrång i en eller flera personers privatliv och integritet och kan innebära en 

kränkning av densamma. Samtidigt är det föreskrivna rättighetsskyddet inte 

absolut utan får inskränkas om det bl.a. är nödvändigt i ett demokratiskt sam-

hälle. Beträffande detta rekvisit lämnas stort utrymme för den svenska rättsord-

ningen att avgöra vad som ska vara godtagbart i samhället. Vid en analys av hur 

lagstiftaren reflekterat över om och hur den preventiva tvångsmedelsanvänd-

ningen är en godtagbar inskränkning av rättighetsskyddet, bygger denna argu-

mentation huvudsakligen på en balansövning. Staten och det allmännas intresse 
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av att vidta hemliga tvångsmedel i preventivt syfte har balanserats mot den 

enskildes intresse av integritet och privatliv. Således har lagstiftaren tydliggjort 

att det primära ändamålet med de regelverk som möjliggör användandet av 

preventiva tvångsmedel, 2007 års inhämtningslag och 2012 års preventivlag, är 

att förebygga sådan brottslighet som kan skada viktiga samhällsfunktioner. La-

garnas ändamål tydliggör vidare att den preventiva tvångsmedelsanvändningen 

är tätt sammankopplad till den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av 

samhället som sker parallellt med en ökad organiserad brottslighet och ett ökat 

hot om terroristbrott. Det intresse staten har av att använda sig av rättsliga 

verktyg för att få tillgång till den ökade mängden data, i syfte att skydda staten 

och dess medborgare, har därmed ansetts skyddsvärt och godtagbart utifrån 

Europakonventionens krav. Samtidigt visar denna balansövning att intressena 

ges samma utgångsläge och att en övervikt till staten och det allmännas intresse 

har ansetts tillräckligt för att både införa och utvidga de preventiva tvångsmed-

lens tillämpningsområde. Upprätthållandet av rättsstatliga krav och beaktandet 

av rättssäkerhetsgarantier utgörs därmed inte av de preventiva regelverkens vara 

eller icke vara. Dessa kommer istället till uttryck genom de överväganden som 

gjorts utifrån legalitetsprincipen och dess tillhörande krav på konkretion och 

precision, lagens förutsebarhet och förekomsten av kontrollmekanismer.  

 

Av det preventiva tvångsmedlens natur följer att en rättslig bedömning ska 

göras i förhållande till ett brott som kan bli begånget, men som inte ägt rum. Av 

denna anledning kan inte lika höga krav ställas på konkretion och på det un-

derlag som krävs för att ett beviljande beslut ska meddelas. Alltför höga krav 

leder till att såväl 2007 års preventivlag som 2012 års inhämtningslag blir tand-

lösa och de brottsbekämpande myndigheterna kommer sakna reell möjlighet att 

använda det preventiva regelverket i sin underrättelseverksamhet. Bestämmel-

serna som medger avlyssning respektive övervakning är emellertid alltför vagt 

utformade för att det inte ska uppstå negativa rättsliga konsekvenser för den 

personliga integriteten. För det första kan regelverken som medger preventiv 

tvångsmedelsanvändning uppfattas som oöverskådligt och det kan vara svårt 

för den enskilde att bedöma om och utifrån vilket regelverk dennes handlings-

mönster uppfyller reglernas rekvisit. Följaktligen kan det vara svårt för den 

enskilde att förstå utifrån vilken lag en preventiv hemlig tvångsmedelsåtgärd 

kan komma att beviljas. Detta måste anses ha stor betydelse för den enskilde, 

eftersom 2007 års preventivlag medger mer långtgående övervakningsåtgärder 

än 2012 års inhämtningslag. För det andra medför de vaga beviskrav som före-

skrivs en ökad risk för att även oskyldiga kommer utsättas för integritetskränk-

ning utifrån 2007 års preventivlag och 2012 års inhämtningslag. Regleringen 

uppvisar härmed brister i fråga om legalitet och förutsebarhet till den enskilde 

individens nackdel.  
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Utifrån Europakonventionens krav har det emellertid visats en benägenhet att i 

viss utsträckning acceptera en lag som har svagheter ifråga om förutsebarhet 

och precision, om dessa svagheter vägs upp av kontrollmekanismer som mins-

kar risken för missbruk. Att lagstiftarens balansövning inneburit lägre ställda 

krav på lagens förutsebarhet och precision på bekostnad av den personliga 

integriteten, kan därmed vara legitim utan att det anses strida mot gällande rät-

tighetsskydd. En första rättssäkerhetsmekanism som kan väga upp de ovan 

anförda bristerna är tillgång till effektiva rättsmedel och möjlighet att få upprät-

telse vid ett intrång, bl.a. genom att den enskilde blir underrättad om ett integri-

tetsintrång. I svenska lagstiftningssammanhang föreskrivs ingen underrättelse-

skyldighet, med bakgrund av praktiska och ekonomiska skäl. Den svenska lag-

stiftarens motivering förefaller förenlig med Europakonventionens och Euro-

padomstolens krav och undantag som framhållits i fråga om 

underrättelseskyldigheten. Med bakgrund av detta torde enbart avsaknaden av 

utebliven underrättelse inte innebära att det preventiva tvångsmedelsregelverket 

kränker rättighetsskyddet. Någon negativ rättslig konsekvens för den personliga 

integriteten går därmed inte att finna i detta hänseende.  

 

Vidare ska beslut enligt såväl 2007 års preventivlag som 2012 års inhämtnings-

lag fattas av en i förhållande till den ansökande myndigheten objektiv myndig-

het. Här har den svenska lagstiftaren blivit varse om krav från såväl unionsrät-

ten som Europadomstolen och beslutsordningen har ändrats till förmån för 

den enskildes intresse. En intressant konsekvens som denna uppsats funnit är 

emellertid att det på grund av bestämmelsernas vaga utformning finns ett legi-

timerat tolkningsutrymme i rättstillämpningen. Trots att det framhållits att ett 

beslut i hög grad ska vila på beslutsfattarens erfarenhet kan dennes allmänna 

värderingar och politiska preferenser komma att påverka utfallet. Det finns 

således en inte obetydlig risk för inslag av godtycke i rättstillämpningen. De 

rättssäkerhetsmekanismer som beaktats och den avvägning som gjorts av lag-

stiftaren avseende kontroll och objektiv prövning påverkar därmed förutsebar-

heten i hög grad. Konsekvensen härav är att det konventionsstadgade och 

grundlagsstadgade rättighetsskyddets genomslag begränsas på grund av det 

medgivna tolkningsutrymmet, vilket går stick i stäv med de krav som kan ställas 

på en rättsstat och ett rättssäkert förfarande.  
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6.2 Slutsats 

Det kan konstateras att den personliga integriteten fått ge vika till förmån för 

det allmänna intresset, från lagstiftningsnivå till tillämpningsnivå. Regleringen 

illustrerar en ojämn maktfördelning mellan staten och den enskilde. Det skydd 

som föreskrivs för den personliga integriteten och privatlivet sätter visserligen 

gränserna för de rättsliga mandaten till hemlig tvångsmedelsanvändning. Inom 

dessa gränser är dock den nationella lagstiftaren fri att väga och vikta motstå-

ende intressen mot varandra. I lagstiftningssammanhang finns det därmed ett 

flexibelt utrymme för att införa och utvidga rättsliga mandat som speglar rå-

dande politiska värderingar i samhället. Följaktligen har staten enligt nuvarande 

reglering en långtgående befogenhet att vidta hemliga tvångsmedel i preventivt 

syfte, trots att en lagöverträdelse inte ägt rum. De rättsliga mandaten är dessu-

tom uppbyggda på vagt utformade bestämmelser och rekvisit. Lagstiftningen är 

därmed på tillämpningsnivå en odefinierad gråzon den enskilde rättstillämparen 

har att förhålla sig till. För att åtgärda de brister i fråga om legalitet och förutse-

barhet, som kan innebära en kränkning av den enskildes rättighetsskydd, bör 

därmed såväl lagstiftning som praxis ses över. Med bakgrund av detta kan slut-

sats dras att konsekvenserna av dagens lagstiftning ger upphov till ett hand-

lingsutrymme som utan förtydligande riktlinjer inte garanterar ett rättssäkert 

förfarande med erforderlig respekt för rättighetsskyddet – för vad är en rättsstat 

som inte fullständigt kan garantera medborgarnas personliga sfär?  
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Källförteckning 

Offentligt tryck 

Propositioner 
Prop. 1975/76:202. med förslag till nya regler om telefonavlysning vid förundersökning 

m.m.  
Prop. 1975/76:209. om ändring i regeringsformen 
Prop. 1988/89:124. om vissa tvångsmedelsfrågor 
Prop. 1993/94:117 inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighets-

frågor 
Prop. 2002/03:74 hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig 

reglering 
Prop. 2005/06: 177 åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
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