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Departementspromemorian Polisens tillgång till signalspaning i 
försvarsunderrättelseverksamhet (Ds 2011:44) 

  

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat förslaget i promemorian 

främst utifrån sin uppgift att utöva tillsyn ur ett rättssäkerhets- och 

integritetsskyddsperspektiv.  

 

Det förslag som lämnas i promemorian innebär att även Säkerhetspolisen och 

Rikskriminalpolisen ska få möjlighet att inrikta signalspaning i 

försvarsunderrättelseverksamhet enligt den ordning som följer av lagen 

(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.  

 

Nämnden vill inledningsvis framhålla att promemorian underlåter att behandla 

och analysera ett antal relevanta frågor. Nämnden har därför svårt att fullt ut ta 

ställning till promemorians förslag och konsekvenserna därav. Exempelvis tar 

promemorian inte upp frågan om hur uppgifter hos polisen, som härrör från 

signalspaning, får hanteras inom ramen för den brottsutredande verksamheten 

och vad det kan innebära när det gäller rätten till partsinsyn.  

 

Nämnden instämmer emellertid i promemorians bedömning att både 

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen har ett behov av att åter få möjlighet 

att inrikta signalspaning för att fullgöra sina respektive uppdrag. I yttrande 

avseende promemorian Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (Ds 

2009:1) har nämnden betonat att en begränsning av antalet inriktande 

myndigheter i sig inte stärker rättssäkerheten eller integritetsskyddet eftersom 

staten ändå, genom Försvarets radioanstalt, ges rätt att med signalspaning 

inhämta aktuell information. Nämnden vidhåller denna uppfattning men vill 

också framhålla att en utvidgning av antalet inriktande myndigheter sannolikt 

innebär att uppgifter om enskilda kommer att behandlas i större utsträckning 

än vad som sker idag.  

 

Nämnden instämmer även i bedömningen (s. 38-39) att signalspaning för 

polisiära behov bör utföras av Försvarets radioanstalt inom ramen för 

myndighetens nuvarande organisation. Ur ett integritetsskyddsperspektiv är 
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det en fördel om signalspaningen utförs av ett annat organ än det som behöver 

informationen i sin verksamhet. Försvarets radioanstalt kan alltså fungera som 

ett filter i förhållande till beställande myndighet och endast leverera sådana 

uppgifter som är relevanta för det särskilda uppdraget.  

 

 

 

_____________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av nämnden. I beslutet har ledamöterna Sigurd 

Heuman, ordförande, Susanne Nylund, Linnéa Darrell, Susanne Eberstein, Ulf 

Grape, Leif Hallberg, Berit Jóhannesson, Alf Karlsson, Eric Myrin och Stefan 

Tornberg deltagit. Föredragande har varit Karin Tollbäck. 

 
 
 
Sigurd Heuman  
               Karin Tollbäck   


