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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 december 2011 beretts tillfälle att avge 
yttrande över departementspromemorian Polisens tillgång till signalspaning i försvars-
underrättelseverksamhet (Ds 2011:44).  
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet avstyrker att Rikskriminalpolisen (RKP) ska ges rätt att inrikta 
signalspaning. När det gäller möjligheterna för Säkerhetspolisen (SÄPO) att få möjlighet 
att inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet gör Advokatsamfundet en 
annan bedömning, under förutsättning att nedan angivna omständigheter beaktas. 
 
Om påtalade tillkortakommanden i FRA:s verksamhet åtgärdas och det kan säkerställas att 
FRA för framtiden följer relevant lagstiftning, ska uppgiften att utföra signalspaning för 
SÄPO:s räkning anförtros myndigheten. 
 
Tillgång till signalspaning 
 
Advokatsamfundet har vid upprepade tillfällen framfört omfattande kritik mot 
lagstiftningsprocessen angående försvarsunderrättelseverksamhet och signalspaning. 
Enligt Advokatsamfundets mening har denna varit undermålig i en rad olika hänseenden. 
Detta gäller såväl avseende principiella överväganden, som det sätt på vilket lagstift-
ningsarbetet har bedrivits. Kritiken kvarstår och Advokatsamfundet finner även denna 
gång anledning att påtala att lagstiftningen borde ha blivit föremål för en gemensam och 
sammanhållen utredningsinsats. 
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Advokatsamfundet finner det också angeläget att ännu en gång påtala vikten av att 
skiljelinjerna mellan underrättelseverksamhet och brottsutredande verksamhet på ett 
tydligt sätt upprätthålls. Utgångspunkten måste vara att FRA, efter inriktning av i lag 
angivna beställare, ska bedriva signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, medan 
den brottsutredande verksamheten ska bedrivas av polis och åklagare enligt reglerna i 
rättegångsbalken.  
 
Den övervägande delen av SÄPO:s verksamhet, till skillnad från vad som gäller för den 
öppna polisen, utgör insatser inom den s.k. säkerhetsunderrättelseverksamheten. Denna 
har till uppgift att avslöja, förebygga och förhindra brottslighet. En central uppgift för 
SÄPO är därför att undersöka och få klarhet i om det pågår verksamhet, som kan komma 
att utvecklas till att bli säkerhetshotande. 
 
Advokatsamfundet inser mot den bakgrunden det olyckliga i att SÄPO ska vara betagen 
möjligheten att få tillgång till relevanta underrättelser avseende utländska förhållanden. 
När det gäller sådana förhållanden som berör SÄPO:s underrättelseverksamhet utanför det 
rent polisiära området, har Advokatsamfundet tidigare påtalat, att FRA måste ha möjlighet 
att delge denna information till SÄPO, vilket också är möjligt med nuvarande lagstiftning. 
Advokatsamfundet har emellertid påtalat oklarheter kring hur denna informationsöver-
föring ska gå till och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (Siun) har 
också kunnat konstatera brister i FRA:s informationsöverföring till SÄPO.  
 
Som exempel kan nämnas att Siun har riktat kritik mot FRA för att myndigheten inte på 
ett tillfredställande sätt har kunnat visa att rapportering till SÄPO av uppgifter som berör 
fysisk person i vissa granskade rapporter, är förenligt med 8 § lagen (2008:717) om 
signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Siun har konstaterat att FRA inte på ett 
tillfredsställande sätt har kunnat visa på vilket sätt SÄPO är berörd av aktuella uppgifter 
som berör fysisk person eller på vilket sätt de är av betydelse för ändamålen i försvars-
underrättelselagen. Siun har därför påpekat att FRA bör säkerställa att rapportering till 
SÄPO fortsättningsvis följer den aktuella bestämmelsen samt att det är möjligt att granska 
att så är fallet (se Siun:s inspektionsprotokoll av den 19 maj 2011).  
 
Kritiken från Siun har upprepats vid senare inspektion. FRA har som grund för sin 
rapportering till SÄPO anfört att myndigheten beaktat de behov som SÄPO hade innan nu 
gällande lagstiftning trädde i kraft. Siun har påpekat att FRA snarast bör säkerställa att 
fortsatt rapportering följer gällande rätt och på nytt påtalat vikten av att det är möjligt för 
Siun att granska att rapporteringen till SÄPO följer aktuella bestämmelser (se Siun:s 
inspektionsprotokoll av den 14 december 2011). Siun har dessutom vid upprepade 
tillfällen påtalat risken för att uppgifter som berör fysiska personer och som inte har någon 
faktisk betydelse för ändamålen i försvarsunderrättelseverksamheten sprids utanför FRA, 
om rapportering sker utan att någon reell behovsprövning sker i varje enskilt fall (se 
Siun:s inspektionsprotokoll av de 16 mars och 14 december 2011).  
 
Det kan således konstateras att bristerna i FRA:s rapportering till SÄPO har fortgått och 
upprepats under icke obetydlig tid. Detta, trots påpekanden från Siun, som flera gånger 
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har påtalat att FRA snarast bör säkerställa att fortsatt rapportering följer aktuella 
bestämmelser och att det är möjligt för Siun att granska att så är fallet.  
 
FRA:s bristande hantering inger starka betänkligheter och bekräftar dessvärre många av 
de farhågor som Advokatsamfundet tidigare har påtalat. Det påtagliga integritetsintrång, 
som det innebär att det allmänna kan ta del av integritetskänslig och grundlagsskyddad 
information och behandla den vidare, måste på nytt framhållas. Här kan t.ex. särskilt 
påtalas risken för att advokaters tystnadsplikt, liksom meddelarskyddet åsidosätts. Det är 
inte acceptabelt att verksamheten hos FRA uppvisar den typ av brister som påtalats av 
Siun och det krävs därför att sådana fel åtgärdas före det att mandatet kan utvidgas till att 
omfatta signalspaning på uppdrag av SÄPO. Detta framstår som särskilt angeläget med 
hänvisning till FRA:s uttalanden i media om att de inte anser att några fel har begåtts. 
 
SÄPO har under hela lagstiftningsprocessen på ett detaljerat sätt beskrivit myndighetens 
behov av kunskap om utländska förhållanden och påtalat att delgivning av information, 
som inhämtats efter inriktning från andra, inte är tillräcklig för att tillgodose SÄPO:s 
behov av underrättelser. SÄPO har också påtalat vikten av att åter erhålla möjlighet att 
inrikta signalspaningen, om någon verklig nytta av underrättelseverksamheten ska kunna 
erhållas.  
 
Advokatsamfundet kan inse problemet för SÄPO att, utan att kunna påverka inriktningen 
av signalspaningen, vara hänvisad till att erhålla uppgifter från FRA eller utländska 
säkerhetstjänster, som dessa efter eget val väljer att delge SÄPO. Svårigheter måste 
uppkomma såväl att bedöma kvalitén av uppgifterna, som att kunna överblicka hur dessa 
uppgifter har framkommit. Av detta följer även begränsningar för SÄPO att kunna 
använda sig av informationen. Möjligen kan man hävda att SÄPO:s integritet som 
säkerhetstjänst ökar om behovet av extern information i motsvarande mån minskar.  
Härtill kommer att om SÄPO tillåts inrikta spaningen, kan beslutsunderlaget bli bättre och 
tillståndsprövningen inför Försvarsunderrättelsedomstolen bli mer transparent. 
 
Med beaktande av detta och vid en samlad bedömning av de skäl som har redovisats i 
promemorian finner Advokatsamfundet trots allt, att den verksamhet som SÄPO bedriver, 
har en sådan särställning, att behovet av att inrikta signalspaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet och att erhålla underrättelser om utländska förhållanden måste anses som så 
angeläget, att detta kan accepteras. Detta även med beaktande av det intrång i enskildas 
grundläggande rättigheter som åtgärden innebär. För att underrättelserna ska kunna bidra 
med väsentlig information och för att en effektiv och träffsäker signalspaning ska kunna 
inhämtas, talar tillräckliga skäl för att SÄPO återigen ska få inrikta signalspaningen. 
Detta, trots att mandatet för försvarsunderrättelseverksamheten har utökats samt att signal-
spaningen numera sker både i etern och i tråd.  
 
Advokatsamfundet anser att förslaget i promemorian enbart kan accepteras avseende den 
underrättelseverksamhet som SÄPO bedriver. Problemet är dock att SÄPO även är en 
polismyndighet, med därtill kommande brottsutredande verksamhet. Som tidigare påtalats 
kan det inte accepteras att signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och 
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säkerhetsunderrättelseverksamhet sammanblandas med brottsutredande verksamhet. 
Signalspaning har inte till ändamål att användas i brottsutredande syfte och ska inte heller 
utgöra något straffprocessuellt tvångsmedel.  
 
Frågan som återstår är då, om även RKP ska kunna anförtros möjligheten att inrikta 
signalspaning. När det först gäller analysen av RKP:s behov av att få inrikta 
signalspaning, känns denna inte övertygande. Enligt uppgift använde RKP den tidigare 
möjligheten att inrikta FRA:s signalspaning i en tämligen begränsad omfattning (se 
promemorian s. 21). Vid den hearing som anordnades på Justitiedepartementet i anledning 
av betänkandet Signalspaning för polisiära behov, framkom uppgifter som medförde stor 
tvekan till om något behov att inrikta signalspaning för RKP verkligen förelåg. RKP har 
därefter inkommit med en kompletterande skrivelse till Justitiedepartementet. Av denna 
framgår bl.a. att RKP samarbetade med FRA under 2000-talet i ett antal större 
underrättelseprojekt där värdefull information uppges ha lämnats (se s. 36). 
 
Det kan konstateras att uppgifterna om RKP:s behov av signalspaning inte framstår som 
entydiga och att beskrivningen av behovet går isär. Till detta kommer den uppenbara 
risken för sammanblandning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet med 
brottsutredande verksamhet.  
 
Det skäl som Advokatsamfundet anser talar för en särreglering av SÄPO:s möjlighet att 
inrikta signalspaningen, är främst att uppdraget på väsentliga punkter skiljer sig från den 
öppna polisens uppdrag och att SÄPO möter andra hot. SÄPO kan redan av detta skäl ha 
ett särskilt behov av att kunna inrikta signalspaning.  
 
Att behoven ser olika ut hos SÄPO och den öppna polisen, står sålunda i och för sig klart 
och förtjänar att beaktas. Advokatsamfundet finner därför att det är mest ändamålsenligt 
att begränsa kretsen av de som nu föreslås kunna inrikta signalspaning med hänvisning till 
SÄPO:s huvudsakliga verksamhetsområde, eftersom syftet med att få tillgång till 
signalspaning aldrig kan vara utredande, utan endast avse preventiv underrättelse-
verksamhet.   
 
På det nu presenterade underlaget är Advokatsamfundet därför inte berett att tillstyrka att 
även RKP får inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. För att det 
överhuvudtaget ska vara möjligt att överväga att utvidga den krets som ska kunna inrikta 
signalspaning, krävs en ingående analys av behovet för att kunna ta ställning till om detta 
kan anses godtagbart, med hänsyn till rättssäkerhets- och integritetsskyddsintressen. 
Advokatsamfundet avstyrker därför förslaget att ge RKP rätt att inrikta signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet.  
 
Vem ska utföra signalspaning för SÄPO:s behov? 
 
På de i promemorian anförda skälen delar Advokatsamfundet bedömningen om att 
tillräckliga skäl talar för att signalspaningen för SÄPO ska utföras av FRA inom ramen för 
myndighetens nuvarande organisation.  
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Innan mandatet för FRA kan utvidgas måste, som anförts ovan, myndigheten omgående 
komma tillrätta med de problem som Siun har påtalat vid olika inspektioner. Utöver de 
exempel som har redovisats ovan har Siun påtalat att FRA har lagrat personuppgifter, trots 
att kopplingen till aktuellt spaningsuppdrag har varit otydligt. Även brister i gallringen av 
information har påtalats av Siun (se Siun:s inspektionsprotokoll av den 21 september 
2011).  
 
Siun har vidare påtalat tillkortakommanden avseende FRA:s hantering av information, 
som omfattas av förstöringsskyldigheten i 7 § lagen (2008:717) om signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet. Av signalspaningsförordningen framgår att uppgifter ska 
förstöras, så att de inte kan återskapas. Ett exempel på sådan information som omfattas av 
förstöringsskyldigheten är samtal mellan en misstänkt och dennes försvarare. Siun har 
påtalat att FRA inte har uppfyllt dessa krav på förstöring, då möjlighet har funnits att 
återskapa den förstörda informationen.  
 
Enligt Advokatsamfundets mening får inte heller denna typ av brister förekomma i FRA:s 
verksamhet. Alla de rättssäkerhetsgarantier och kontrollmekanismer som har införts 
avseende FRA:s verksamhet är, i enlighet med vad Advokatsamfundet tidigare påtalat, 
uppenbarligen inte tillräckliga. Att FRA vid upprepade inspektioner under icke obetydlig 
tid brister i sin hantering, är allvarligt och oacceptabelt. För att förslagen i promemorian 
ska kunna accepteras, måste det därför säkerställas att FRA fortsättningsvis följer gällande 
rätt och också följer Siun:s påpekanden. 
 
Argumentet att en utvidgning av den krets som har möjlighet att inrikta signalspaning ska 
göras, för att FRA generellt ska kunna bedriva en mer effektiv och träffsäker signal-
spaning (se s. 42), måste starkt ifrågasättas och borde i så fall ha föregåtts av en noggrann 
analys. 
 
Ikraftträdande 
 
Inte förrän det med säkerhet kan konstateras att Siun:s kritik åtgärdats och att risk för 
upprepning inte föreligger, kan förslaget till lagändring träda i kraft. 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
 
 
 
 
Anne Ramberg 


