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Betänkandet Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet – Ett 

förstärkt skydd för Sveriges säkerhet (SOU 2012:95) 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat förslagen i betänkandet 

med utgångspunkt från sin uppgift att ur ett rättssäkerhets- och 

integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över viss brottsbekämpande 

verksamhet. 

 

Nämnden har med denna utgångspunkt inget att erinra mot förslagen i 

betänkandet. Nämnden vill emellertid påpeka följande.  

 

Utredningen har framfört att möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel 

för att förhindra och utreda de föreslagna brotten utlandsspioneri och olovlig 

underrättelseverksamhet mot Sverige bör vara desamma som vid spioneri 

respektive olovlig underrättelseverksamhet (s. 222 f. och 300 f. i betänkandet). 

Mot den bakgrunden har utredningen föreslagit ändringar i lagen (2007:979) 

om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och i lagen 

(2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott.  

 

Utredningen har dock inte föreslagit någon ändring i lagen (2012:278) om 

inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Inhämtning enligt 

lagen utgör ett hemligt tvångsmedel (prop. 2011/12:55 s. 111) och är möjlig i 

syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som 

innefattar bl.a. spioneri eller olovlig underrättelseverksamhet, grovt brott (3 § 

4 p.). Frågan om ändringar i den aktuella lagen bör belysas i den fortsatta 

beredningen. Bestämmelsen bör även anpassas språkligt till de nya 

brottsrubriceringarna olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt 

och olovlig underrättelseverksamhet mot person. 

 

Av betänkandet framgår att utredningens ställningstagande har skett utifrån 

den nuvarande regleringen av hemliga tvångsmedel. Om förslagen i 

betänkandet Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44) 
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genomförs kan alltså nya överväganden komma att behöva göras i fråga om 

användningen av hemliga tvångsmedel mot de brott som nu har föreslagits.  

 _____________________ 

 

 

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

Heuman, ordförande, Susanne Nylund, Susanne Eberstein, Ulf Grape, Leif 

Hallberg, Berit Jóhannesson, Alf Karlsson, Erik Myrin och Stefan Tornberg 

deltagit. Föredragande har varit Ulf Adolphson. 

 

 

 

Sigurd Heuman 
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