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SÄKERHETS- OCH 

INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 

 

 

 

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Säkerhets-

polisen 

 

1. BAKGRUND  

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden har granskat omständigheterna kring 

ett beslut om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation som 

fattades av Säkerhetspolisen den 26 juli 2017. Beslutet fattades med tillämpning 

av lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk 

kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelse-

verksamhet (inhämtningslagen).  

 

I beslutet anges med hänvisning till alternativa lagrum att inhämtningen avser 

brottslig verksamhet innefattande olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, 

mot främmande makt eller mot person, i samtliga fall grovt brott. 

 

2. RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

Enligt inhämtningslagen får uppgifter om elektronisk kommunikation hämtas in 

enbart  i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (1 §).  

 

En ytterligare förutsättning för inhämtning är att åtgärden är av särskild vikt för 

att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar 

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

(2 § första punkten) eller vissa särskilt angivna brott med minimistraff som 

understiger fängelse i två år men som anses särskilt samhällsfarliga (3 §). 

 

I ett beslut om inhämtning av uppgifter ska anges bland annat vilken brottslig 

verksamhet och vilken tid beslutet avser (5 §).  

 

I 19 kap. brottsbalken (BrB) finns straffbestämmelser om brott mot Sveriges 

säkerhet, bland annat olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige (10 §), 

olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt (10 a §) och olovlig 

underrättelseverksamhet mot person (10 b §). Om det är fråga om grovt brott är 

för dessa olika former av olovlig underrättelseverksamhet föreskrivet fängelse i 
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lägst sex månader. De grova brotten anses som särskilt samhällsfarliga och 

omfattas av bestämmelsen i 3 § inhämtningslagen. 

 

3. UTREDNINGEN 

Nämnden har tagit del av handlingarna i inhämtningsärendet. Säkerhetspolisen 

har lämnat kompletterande upplysningar.  

 

4. NÄMNDENS BEDÖMNING 

Vad som framkommit ger inte anledning att hämta in ytterligare uppgifter eller 

på annat sätt fördjupa granskningen. Nämnden vidtar därför inga ytterligare 

åtgärder i ärendet.1 

 

5. BESLUT 

Med detta uttalande avslutas ärendet.  

 

På Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens vägnar 

 

 

Gunnel Lindberg 

 

I avgörandet har deltagit: Gunnel Lindberg (ordförande), Barbro Thorblad, 

Linnéa Darell, Berit Jóhannesson, Zayera Khan, Christina Linderholm, Mats 

Sander och Jonas Åkerlund (enhälligt). 

   

Föredragande: Cecilia Agnehall 

 

Expedition till:  

Säkerhetspolisen, Rättsenheten (dnr 2017-19189-3) 

 

                                                 
1 När det gäller de brottsbekämpande myndigheternas behörighet att hämta in uppgifter med 

stöd av inhämtningslagen, se nämndens beslut den 4 maj 2017 i ärendena dnr 30-2017 m.fl. 


