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Summary 

The Secret Data Interception Act came into force on 1 April 2020 despite the 

fact that the adoption of the law had been questioned by several consultation 

bodies. Secret data interception is a clandestine coercive measure through 

which the law enforcement agencies access a communication device and ob-

tain the information found therein. The utilization of clandestine coercive 

measures must be compatible with the Swedish Instrument of Government as 

well as the European Convention on Human Rights.  

 

The purpose of this paper is – on the basis of the dichotomy in criminal pro-

cedure of effective law enforcement versus legal security – to analyze 

whether the Secret Data Interception Act meets the substantive criteria for a 

good legislation, namely the legislation’s necessity, efficiency and propor-

tionality. A legislation that is not good risks eroding the legitimacy of the 

state. In order to determine whether the Act is a good legislation I have pro-

vided answer to the following questions: (1) Is there an obvious need for se-

cret data interception?; (2) Is the Act efficient?; (3) Are there sufficient safe 

guards? and (4) Is the Act well balanced and proportionate?  

 

In order to answer these questions, I have examined the legislator’s reasoning 

for adopting the Act and the consultation bodies’ comments on the same. 

Thus, the overall method used is the legal dogmatic method. The legislator 

has stated that there is an obvious need for the measure and that it is expected 

to be efficient. In addition, the provided safeguards are sufficient. The con-

sultation bodies have mainly maintained, on the contrary, that the measure 

entails an extensive infringement of the right to respect for private life. Fur-

thermore, they have argued that the safeguards provided are not sufficient. 

 

In summary I have concluded – based on existing crime statistics and data 

provided by the law enforcement agencies – that there is an obvious need for 

secret data interception. Although the measure will probably be used in few 

cases, it will have a significant qualitative effect. However, it is also clear that 

secret data interception will involve a greater risk for invasion of the right to 

privacy. Nevertheless, the safeguards provided are sufficient to balance these 

risks. The privacy of the individual will thereby be preserved to a great extent. 

Therefore, the legislation is well balanced and proportionate. The interest in 

pursuing effective law enforcement is in this context more significant than 

the increased risk of invasion of the right to privacy. With that said, it does 

not mean that the legislation is not without deficiencies. Nevertheless, these 

deficiencies will not make the Act poor. On these grounds, my conclusion is 

that the Secret Data Interception Act is a good legislation. 
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Sammanfattning 

Lagen om hemlig dataavläsning trädde i kraft den 1 april 2020 trots att infö-

randet hade ifrågasatts av flertalet remissinstanser. Hemlig dataavläsning är 

en metod varigenom de brottsbekämpande myndigheterna medelst ett tek-

niskt hjälpmedel bereder sig tillgång till en kommunikationsutrustning och 

tar del av de uppgifter som finns i den. Ett införande av hemliga tvångsmedel 

måste vara förenligt med såväl regeringsformen som Europakonventionen.  

 

Syftet med detta arbete är att, med utgångspunkt i den straffprocessrättsliga 

dikotomin effektiv brottsbekämpning kontra rättssäkerhet, utreda huruvida 

lagen om hemlig dataavläsning uppfyller de materiella kriterier som har ställts 

upp för en god lagstiftning. Dessa kriterier är om lagstiftningen är nödvändig, 

effektiv samt proportionerlig. En lagstiftning som inte är god riskerar att ur-

holka statens legitimitet. För att kunna fastställa om lagen om hemlig dataav-

läsning är god har jag utifrån nämnda kriterier besvarat följande underfråge-

ställningar: (1) finns det ett påtagligt behov av hemlig dataavläsning?, (2) är 

lagen effektiv?, (3) föreligger det tillräckliga rättssäkerhetsgarantier? och, (4) 

är lagen väl avvägd och proportionerlig? 

 

I min utredning har jag granskat lagstiftarens överväganden att införa hemlig 

dataavläsning samt ställt dessa mot remissinstansernas synpunkter. Den över-

gripande metod som har använts är den rättsdogmatiska metoden. Lagstifta-

ren har anfört att det finns ett reellt behov av åtgärden och att den förväntas 

bli effektiv. Därutöver finns det tillräckliga rättssäkerhetsgarantier. Remiss-

instanserna har invänt att åtgärden medför ett omfattande intrång i den per-

sonliga integriteten och att rättssäkerhetsgarantierna inte är tillfredsställande.  

 

Jag har sammanfattningsvis kommit fram till att det utifrån befintlig brotts-

statistik och uppgifter från de brottsbekämpande myndigheterna finns ett på-

tagligt behov av hemlig dataavläsning. Även om hemlig dataavläsning antag-

ligen kommer att användas i enbart ett fåtal ärenden, kommer den att få en 

betydelsefull kvalitativ effekt. Samtidigt är det klart att hemlig dataavläsning 

kommer att innebära en större risk för den personliga integriteten, men att de 

befintliga rättssäkerhetsgarantierna är tillräckliga för att balansera dessa ris-

ker. Rättssäkerheten för den enskilde kommer alltså att upprätthållas i en stor 

utsträckning. Lagstiftningen är därför väl avvägd och proportionerlig. Den 

ökade risken för den personliga integriteten får i sammanhanget stå tillbaka 

för intresset av att föra en effektiv brottsbekämpning. Detta sagt innebär det 

inte att lagstiftningen i flera avseende inte uppvisar brister. Dessa brister kom-

mer emellertid inte att föranleda att lagen blir undermålig. Mot denna bak-

grund är min slutsats att lagen om hemlig dataavläsning är en god lagstiftning. 
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Förord 

Den sista terminen på juristprogrammet, och med den en synnerligen givande 

och inspirerande utbildning, är nu över. Resultatet blev denna uppsats. Men 

det hade aldrig varit möjligt att slutföra vare sig juristutbildningen eller upp-

satsen utan stöd och uppmuntran från andra.  

 

För det första vill jag tacka min handledare, universitetslektor Christoffer 

Wong, utan vars hjälp jag inte hade kunnat framställa detta arbete. Tack 

Christoffer, för alla dina värdefulla synpunkter och din ovärderliga vägled-

ning!  

 

För det andra vill jag tacka avdelningschefen på Juridiska fakulteten, Magnus 

Svensson. Tack Magnus, för att jag fick äran att arbeta på nätkurserna. Tack 

för att du lät oss vara påhittiga och självständiga.  

 

Detta leder mig in på mitt tredje tack. Tack till alla mina underbara kollegor 

på nätkurserna som sannerligen har förgyllt min tid på juristutbildningen. Vad 

hade jag gjort utan er? En sak är säker, tillvaron hade varit mycket dyster. 

Men den lyste ni upp för mig! (Trots att det stundom blev alldeles för mycket 

yatzy) 

 

Jag vill därtill rikta ett tack till vår fantastiska studentkår, Juridiska Före-

ningen, som på ett föredömligt sätt jobbar för att alla juriststudenter ska få en 

bättre utbildning och ett oförglömligt studentliv. Tack för att jag fick vara 

med i detta arbete!  

 

Tack också till alla mina fina vänner såväl inom som utanför juristprogram-

met som alltid funnits där för mig och ställt upp för mig! 

 

Slutligen vill jag tacka min älskade familj. Tack för att jag aldrig har behövt 

känna mig ensam eller vilse. Jag är i synnerhet tacksam till min mamma och 

min pappa. Det går inte att sätta ord på denna tacksamhet. Så mycket som ni 

har offrat för mig. Jag kommer att stå i evig skuld till er. Pappa, du lämnade 

oss alldeles för tidigt, jag kommer att älska och sakna dig i all och all oänd-

lighet…  

 

Malmö i maj 2020   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Hotet från den grova organiserade brottsligheten och terroristbrotten har un-

der de senaste åren ökat samtidigt som brottslighetens karaktär har ändrats. 

Orsaken till karaktärsändringen är den tekniska utvecklingen. Kommunikat-

ionen mellan kriminella aktörer sker numera i en mycket stor omfattning via 

krypterade kanaler och anonymiserade tjänster. Detta gör det nästintill omöj-

ligt för de brottsbekämpande myndigheterna att med hjälp av de hemliga 

tvångsmedel som finns i 27 kap. rättegångsbalken (1942:740) samla in och 

läsa av denna information.1  

 

De brottsbekämpande myndigheterna har med anledning av den skildrade 

problematiken framfört ett behov att tvångsmedlet hemlig dataavläsning 

skulle införas. Detta för att kunna avläsa krypterad kommunikation och i re-

altid få tillgång till annan information som förekommer på en teknisk utrust-

ning.2 Med stöd av hemlig dataavläsning kan myndigheterna i praktiken få 

fullständig tillgång till en persons mobiltelefon, dator eller liknande tekniska 

utrustning och därigenom ta del av alla uppgifter som finns i utrustningen.3 

Åtgärden utgör emellertid ett betydande intrång i den personliga integriteten.4  

 

Med hänsyn till det nu angivna och till den senaste tidens upptrappning av det 

dödliga våldet i Sverige antog regeringen under föregående år ett omfattande 

34-punktsprogram med förslag på åtskilliga verktyg och åtgärder mot den or-

ganiserade brottsligheten. Programmets första punkt avser möjligheten för 

polisen att läsa krypterad kommunikation mellan individer genom hemlig da-

taavläsning.5  

 

Till följd av detta beslutade regeringen att tillsätta en utredning kring hemlig 

dataavläsning.6 Utredningen7, som föreslog att hemlig dataavläsning skulle 

införas, mottog emellertid inte obetydlig kritik av ett flertal remissinstanser.8 

Trots denna kritik valde regeringen att gå vidare med lagförslaget och lade 

                                                 
1 Se avsnitt 3.1 och 3.2. 
2 SOU 2005:38 s. 347 f.; Se bilaga 2 i SOU 2017:89. 
3 Se avsnitt 5.1.1. 
4 Se avsnitt 6.3. 
5 Regeringskansliet 2019. 
6 Dir. 2016:36. 
7 SOU 2017:89. 
8 Se kapitel 6.  
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fram propositionen Hemlig dataavläsning9 inför riksdagen. Riksdagen beslu-

tade att anta propositionen den 19 februari 2020, varefter lagen (2020:62) om 

hemlig dataavläsning (HDAL) trädde i kraft den 1 april 2020. HDAL är tids-

begränsad och gäller i fem år. Den ska därefter utvärderas.10  

 

Lagstiftningen bygger till en avgörande del på de brottsbekämpande myndig-

heternas framförda behov. Vissa remissinstanser avstyrkte att lagstiftningen 

skulle införas. Därmed uppkommer en inte ringa risk för att lagstiftningen 

inte håller en god kvalitet. Det kan i detta sammanhang erinras om en högst 

relevant anmärkning från straffrättsprofessorn Per Ole Träskman:  

”Terrorismen kan inte lagstiftas bort. Däremot kan det 

som kallats rättsstaten mycket lätt förintas genom ny lag-

stiftning”.11  

Mot den redovisade bakgrunden finns det starka skäl att utreda huruvida 

HDAL är en god lagstiftning. Införandet av hemlig dataavläsning som ett nytt 

straffprocessuellt hemligt tvångsmedel är ett högaktuellt ämne. Om det skulle 

visa sig att det inte föreligger något behov av det aktuella tvångsmedlet eller 

om åtgärden varken skulle vara effektiv eller proportionerlig ur ett rättssäker-

hetshänseende kan rättsstaten och dess legitimitet undermineras. Samtidigt 

skulle det uppstå alltför stora inskränkningar i den enskildes rätt till sin privata 

sfär. Denna undersökning blir särskilt viktig med tanke på att lagen är tidsbe-

gränsad och att den ska utvärderas innan den eventuellt görs permanent.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Förevarande arbete syftar till att utreda och analysera huruvida HDAL är en 

materiellt god lagstiftning. Denna analys kommer att ske med utgångspunkt i 

de kriterier som i doktrinen har uppställts för en lagstiftning med god kvali-

tet.12  

 

Undersökningen kommer att ta sikte på lagstiftningens kvalitet på såväl lag-

stiftningsnivå (abstrakt nivå) som tillämpningsnivå (verkställighetsnivå). 

Med den förra avses om lagstiftningen som helhet på ett teoretiskt plan är god 

och överhuvudtaget kan verka som ett effektivt verktyg för att uppnå det än-

damål för vilket den har införts. Med tillämpningsnivå förstås om lagstift-

ningen i praktiken kan få den avsedda effekten samtidigt som den enskilde 

garanteras ett visst minimiskydd att inte utsättas för rättsligt övergrepp från 

statsmaktens sida.  

                                                 
9 Prop. 2019/20:64. 
10 Rskr. 2019/20:170; bet. 2019/20:JuU19. 
11 Träskman 1986, s. 461.  
12 Se avsnitt 1.5.1. 
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Med beaktande av syftet har följande huvudfrågeställning formulerats: 

 

 Uppfyller lagen om hemlig dataavläsning kriterierna för en god lag-

stiftning?  

 

För att uppnå uppsatsens syfte och lämpligen kunna besvara huvudfrågeställ-

ningen har följande underfrågeställningar, mot bakgrund av kriterierna för en 

god lagstiftning, ställts upp: 

 

 Finns det ett påtagligt behov av hemlig dataavläsning? 

 

 Är lagen om hemlig dataavläsning effektiv? 

 

 Föreligger det tillräckliga skyddsmekanismer och rättssäkerhetsga-

rantier för den enskilde? 

 

 Är lagen om hemlig dataavläsning väl avvägd och proportionerlig? 

1.3 Metod 

För att uppfylla syftet med förevarande arbete och besvara frågeställningarna 

har det varit nödvändigt att studera en stor mängd propositioner, statliga ut-

redningar, avgöranden från Europadomstolen, artiklar och relevant litteratur. 

Eftersom ett kritiskt perspektiv har intagits i uppsatsen för att analysera gäl-

lande lagstiftning, har det varit väsentligt att undersöka det underlag baserat 

på vilket lagen har införts och hur lagstiftaren har resonerat kring och moti-

verat ett införande av lagstiftningen. 

 

Därför har jag granskat de utlåtanden som remissinstanserna lämnat under 

beredningen av HDAL. Dessa remissyttranden har varit av betydelse för att 

belysa den kritik som har riktats mot lagen. Genom remissyttrandena har jag 

kunnat identifiera och kartlägga befintliga brister i lagen. De argument som 

har framförts av remissinstanserna kommer att vägas mot lagstiftarens över-

väganden att trots kritik införa lagen. Det kan således noteras att jag som en 

metod i uppsatsen har studerat hållbarheten i de olika parternas argument.  

 

Den formella lagstiftaren är riksdagen. Däremot är det i regeringens proposit-

ion samt utredningens betänkande som jag hämtat motiven och övervägan-

dena. Materialet härrör därför främst från regeringen, vilket lagstiftaren ställt 

sig bakom. 

 

Därutöver har underlag från de brottsbekämpande myndigheterna, tillsam-

mans med brottsstatistik från Brå och Europol, varit centrala för att utröna om 
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det föreligger ett påtagligt behov av hemlig dataavläsning. Behovsfrågan har 

till en nästan uteslutande del berörts av de brottsbekämpande myndigheterna, 

vilka givetvis har den mest optimala lägesbilden kring brottsutvecklingen och 

vilka verktyg som erfordras för att bekämpa kriminalitet. Eftersom de brotts-

bekämpande myndigheterna har ett egenintresse av att få tillgång till fler 

verktyg, friare händer och ett större budgetanslag m.m. förefaller det vara en 

nackdel att det underlag som finns avseende behovet av hemlig dataavläsning 

i denna omfattande utsträckning härrör från dessa myndigheter. För att kom-

pensera för detta är det viktigt att undersöka huruvida någon av remissinstan-

serna har invänt mot behovet av hemlig dataavläsning samt vara uppmärksam 

på rimligheten av det som har anförts. 

 

Behovsfrågan sammanhänger med frågan om effektivitet. Det är vanskligt att 

mäta nyttan av tvångsmedelsanvändning. I synnerhet gäller detta hemlig da-

taavläsning som alldeles nyligen har införts. Det finns emellertid viss statistik 

att tillgå avseende de hemliga tvångsmedlen i 27 kap. rättegångsbalken. I den 

mån det har varit möjligt har jag i analysen använt statistiken för att slå fast 

vilken nytta vissa av de hemliga tvångsmedlen hittills har renderat.  

 

För att kunna fastställa huruvida HDAL är förenlig med Europakonventionen 

har det varit betydelsefullt att gå igenom Europadomstolens rättspraxis på 

området. Jag har därför hänvisat till ett flertal avgöranden som har tagit upp 

frågan om hemliga tvångsmedel i förhållande till artikel 8 i Europakonvent-

ionen13.  

 

I valet av avgöranden har jag utgått från de mest centrala och principiella 

rättsfallen. Urvalet har skett utifrån dels de fall som förekommer i litteraturen, 

dels de avgöranden som Europadomstolen har tagit upp i sin guide till artikel 

8 i Europakonventionen14 och de rapporter Europadomstolen har framställt15. 

I guiden och rapporterna har Europadomstolen sammanfattat de mest essen-

tiella och illustrativa rättsfallen.  

 

Utifrån det ovan skildrade tillvägagångssättet har den rättsdogmatiska meto-

den ansetts vara den mest lämpliga metoden att tillämpa. En tillämpning av 

metoden innebär att gällande rätt (de lege lata) fastställs och tolkas utifrån 

befintliga och etablerade rättskällor.16 Metoden stannar emellertid inte enbart 

vid att fastställa gällande rätt, utan kan, enligt Peczenik, därutöver kritisera 

gällande rätt.17 Rättsdogmatiken innebär således att gällande rätt analyseras. 

                                                 
13 Rätten till skydd för privat- och familjeliv. 
14 Europadomstolen 2019. 
15 Europadomstolen 2015. 
16 Sandgren 2005, s. 649; Kleineman 2018, s. 21. 
17 Peczenik 2005, s. 249 f.  
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Därtill ger metoden en förklaring eller lösning på ett rättsligt problem.18 Rätts-

dogmatiken utvidgas, enligt Jareborg, till att även diskutera och ge svar på 

hur rätten bör vara (de lege ferenda). Rättsdogmatiken innehåller följaktligen 

såväl deskriptiva som normativa inslag.19 

 

Den rättsdogmatiska metodens lämplighet för denna uppsats vidkommande 

ligger dels i det att HDAL beskrivs såsom gällande rätt, dels i det att lagen 

kritiskt granskas och analyseras. Granskningen av HDAL kommer huvudsak-

ligen att ske med hjälp av accepterade och etablerade rättskällor. Således 

kommer vissa avsnitt att enbart beskriva gällande rätt, varför den rättsdogma-

tiska metoden kommer att användas i en strikt mening, medan andra avsnitt 

intar en mer kritisk och analytisk utgångspunkt, varvid den extensiva rätts-

dogmatiska metoden kommer att användas. 

1.4 Material 

Eftersom jag på ett övergripande plan har tillämpat den rättsdogmatiska me-

toden är det huvudsakliga material som jag har använt mig av rättskällor. 

Rättskälleläran anger hur rättskällorna rangordnas och vilken dignitet var och 

en av rättskällorna har.20 Enligt rättskälleläran har lagtext högst auktoritet 

följt av prejudikat och förarbeten.21 Lagmotiven i förarbetena har i Sverige 

fått en stor roll för lagtolkning. Detta gäller framför allt för ny lagstiftning. 

Av lagmotiven framgår hur en bestämmelse är avsedd att tolkas och tillämpas 

samt vilka syften och överväganden som har föranlett ett införande av be-

stämmelsen eller lagen som sådan.22  

 

De remissvar som har inkommit under beredningen av en lag ingår också i 

förarbeten. Remissyttranden ska inhämtas av erforderliga myndigheter, organ 

och sammanslutningar. Även enskilda tillåts att yttra sig.23 Det bör dock hål-

las i åtanke att vissa remissinstanser som domstolar och juridiska fakulteter 

är expertorgan som oberoende granskar ett lagförslag, medan det i andra fall 

är intresseorganisationer och enskilda med egenintressen som yttrar sig.24 Av 

detta följer att man bör vara återhållsam med att ge remissvaren alltför stor 

tyngd. Remissvaren lämpar sig bäst för att granska ett lagförslag och dess 

konsekvenser utifrån de överväganden som har föranlett detsamma.25 

 

                                                 
18 Kleineman 2018, s. 36 f.  
19 Jareborg 2004, s. 4. 
20 Dahlman 2010, s. 23 f.; Peczenik 1995, s. 212 f. 
21 Peczenik 1995, s. 214 f.; Bernitz m.fl. 2017, s. 30 f. 
22 Bernitz m.fl. 2017, s. 31. 
23 7 kap. 2 § regeringsformen; Bernitz m.fl. 2017, s. 120. 
24 Bernitz m.fl. 2017, s. 120. 
25 Regeringskansliet PM 2003:2, s. 5; Peczenik m.fl. 1990, s. 171. 
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Lägst rang innehar juridisk doktrin.26 För denna uppsats vidkommande har 

den juridiska litteraturen framför allt varit av betydelse för att diskutera de 

olika aspekterna av hemliga tvångsmedel och den potentiella skada använd-

ningen av hemliga tvångsmedel kan medföra för den personliga integriteten. 

Litteraturen har alltså tillfört uppsatsen nyanserade argument.27  

 

Vad gäller Europadomstolens praxis kan det sägas att dessa avgöranden har 

en avgörande roll för att utfylla och uttolka de annars relativt vaga artiklarna 

i Europakonventionen. Det är genom Europadomstolens praxis som olika 

tolkningsmetoder fastställs och Europakonventionen får ett konkret inne-

håll.28 Europadomstolens praxis inkorporeras ständigt i svensk rätt genom de 

inhemska domstolarna eftersom den nationella rätten ska tolkas i ljuset av de 

principer som kommer till uttryck i Europadomstolens avgöranden. Det kan 

således sägas att Europadomstolens domar får prejudikatverkan.29 Eftersom 

HDAL utgör en inskränkning av artikel 8 i Europakonventionen är det av 

synnerligen stor vikt att Europadomstolens avgöranden följs. I den fortsatta 

framställningen kommer jag därför att utgå från att Europadomstolens rätts-

praxis så långt som möjligt bör följas. 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

1.5.1 Kriterier för god lagstiftning 

Vad som kännetecknar en god lagstiftning är inte enkelt att avgöra. Det sak-

nas en uttrycklig bestämmelse som reglerar denna fråga. I stället får ledning 

sökas i 8 kap. 22 § regeringsformen (1974:152), vilken föreskriver vad Lagrå-

det har att förhålla sig till när det granskar ett lagförslag. Bestämmelsen inne-

håller följande fem punkter som granskningen ska avse: (1) hur förslaget för-

håller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, (2) hur förslagets fö-

reskrifter förhåller sig till varandra, (3) hur förslaget förhåller sig till rättssä-

kerhetens krav, (4) om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose 

de syften som har angetts, och (5) vilka problem som kan uppstå vid tillämp-

ningen. Utöver dessa fem punkter, som delvis ger vid handen när en lagstift-

ning anses vara god, har kriterierna för goda lagar och hur lagar bör utformas 

diskuterats i doktrin.  

 

Fuller skiljer mellan rättens inre och yttre moral. Med rättens inre moral för-

stås de formella kraven som ska uppfyllas för att lagstiftningen ska betraktas 

                                                 
26 Peczenik 1995, s. 215 f.  
27 Peczenik 1995, s. 260 ff.; jfr. Kleineman 2018, s. 33. 
28 Hjertstedt 2011, s. 138. 
29 Nowak 2003, s. 332 ff. 
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som tydlig och förutsebar (Fullers åtta principer).30 Utöver de formella prin-

ciperna finns det enligt Fuller ett mer materiellt krav på lagstiftningen som 

benämns rättens yttre moral. Det innebär att även om en lag uppfyller de kri-

terier som har ställts upp för lagens inre moral, betyder inte det att lagstift-

ningen är god om den i sig inte är materiellt rättvis. Fuller utvecklar emellertid 

inte närmare vad han lägger i begreppet rättvisa. Däremot anser han att det 

materiella innehållet i en regel inte kan vara neutralt, utan är starkt förknippat 

med moral. För att materiella regler ska vara moraliska, och därmed uppfylla 

kravet på rättens yttre moral, måste de främja mänsklighetens mål och syf-

ten.31 

 

Enligt Wahlgren är en lag bra – och därför även legitim – när den är ration-

ell.32 Vad som inbegrips i begreppet rationalitet varierar och kan ändras utef-

ter de förutsättningar under vilka lagen har tillkommit och sedermera tilläm-

pats. Rationalitet handlar om hur effektiv lagen är och hur den kan tillämpas 

mest optimalt med beaktande av vissa krav som Wahlgren har utvecklat för 

god lagstiftning.33 Dessa krav har formulerats som fem kriterier: 

 

1. Politisk (instrumentell) rationalitet; lagen måste vara verkningsbar 

och fungera för att uppnå det avsedda målet för vilket den har tillkom-

mit.34  

 

2. Rättslig (formell) rationalitet; lagstiftningen ska balansera intressen, 

försvara grundläggande rättsprinciper och mänskliga rättigheter samt 

vara grundlagsenlig och rättssäker.35 

 

3. Kulturell rationalitet; en legitim lag måste kunna accepteras i den om-

givning den ska verka i.36 

 

4. Verkställighetsrationalitet; lagstiftningen ska kunna genomdrivas på 

ett effektivt, smidigt och billigt sätt samt vara verkningsfull i förhål-

lande till det avsedda syftet.37 

5. Intern rationalitet; lagtexten ska vara språkligt och logiskt begriplig, 

koherent och konsekvent.38  

 

                                                 
30 Fuller 1964, s. 38 f. 
31 A.a., s. 152–186. 
32 Wahlgren 2014, s. 57 ff.; jfr. Hellner 1990, s. 23 f.  
33 Wahlgren 2014, s. 17 och 35 f.  
34 A.a., s. 44 ff. och 61. 
35 A.a., s. 46 ff. och 61. 
36 A.a., s. 48 ff. och 61. 
37 A.a., s. 53 f. och 61. 
38 Wahlgren 2018, s. 54 ff. och 61. 



 12 

I sammanhanget bör något ytterligare nämnas om lagstiftningens rationalitet.  

En rimlig utgångspunkt, är enligt Asp, att en lag får den effekt som den är 

avsedd att ha. Det är endast när en tillkommen lag rent faktiskt motsvarar 

lösningen på ett aktuellt problem som lagstiftningen kan anses vara rationell. 

En rationell lag förutsätter vidare att den är dels välavvägd och proportioner-

lig, dels empiriskt baserad.39 I anslutning härtill kan nämnas att Cameron har 

uttryckt att lagstiftning ska vara evidensbaserad.40 Hellner har anfört att det i 

begreppet rationalitet också ligger ett krav på att lagen ska vara tillfredstäl-

lande såtillvida att de ställningstaganden som föranlett lagstiftningen ska ha 

varit väl övervägda.41 

 

Slutligen ska Christensens kriterier för en lagstiftning av god kvalitet berö-

ras.42 Dessa kriterier avser lagens innehåll och kan sammanfattas enligt föl-

jande: 

 

1. Lagstiftningen (lagtexten) bör vara förståelig och begriplig.43 

 

2. Lagstiftningen bör vara juridiskt-tekniskt i ordning. Härmed förstås 

att lagstiftningen ska vara förenlig med grundlag, internationella kon-

ventioner och allmänna rättsprinciper.44 

 

3. Lagstiftningen bör vara nödvändig. Lagar ska stiftas om det verkligen 

är erforderligt för att lösa ett problem.45 

 

4. Lagstiftningen ska vara verkningsfull. Med detta menas att en god lag-

stiftning ska uppnå de önskade effekterna.46  

 

För detta arbetes vidkommande är det, med hänsyn till syftet och frågeställ-

ningarna, enbart ett antal av de ovan uppräknade kriterierna som kommer att 

behandlas i den fortsatta framställningen, nämligen: 

 

1. Lagstiftningens krav på nödvändighet. Om lagen inte är nödvändig, 

alltså att det inte föreligger något reellt behov av att införa densamma, 

är den inte god. 

 

                                                 
39 Asp 2015, s. 188–192 och 206. 
40 Cameron 2020, s. 17 ff. 
41 Hellner 1990, s. 137 ff. 
42 Christensen 2008, s. 92. 
43 A.a., s. 92 f.  
44 A.a., s. 93 ff. 
45 A.a., s. 95. 
46 A.a., s. 95 f.  
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2. Lagstiftningens krav på effektivitet. Lagen bör tillgodose de syften för 

vilka den har tillkommit. Om lagstiftningen inte är effektiv eller inte 

uppnår de önskade verkningarna är den inte god.  

 

3. Lagstiftningens krav på proportionalitet. Det vill säga att lagen ska 

vara väl avvägd och förenlig med rättssäkerhetens krav för den en-

skilde. Lagstiftaren ska ha gjort en adekvat och fullständig intresseav-

vägning mellan de motstående intressen och syften som lagen ska 

tjäna. Lagstiftningen ska vidare vara förenlig med grundlagen och in-

ternationella konventioner. Om lagstiftningen inte respekterar de 

mänskliga fri- och rättigheterna eller inte uppfyller de krav som ställs 

upp för rättssäkerheten eller på annat sätt inte är förenlig med grund-

lagen eller internationella konventioner är den inte god.  

 

Det är sålunda på grundval av dessa tre materiella kriterier som jag kommer 

att diskutera huruvida HDAL är god. Vid denna diskussion kommer jag att 

beakta huruvida lagen är evidensbaserad och i övrigt rationell på sätt som 

ovan har skildrats. De formella kriterierna för lagstiftningens uppkomst och 

tillämpning kommer att lämnas därhän. Anledningen till detta är att det främst 

är det materiella innehållet i HDAL som har satts i fråga, debatterats kring 

och kritiserats, inte dess förenlighet med de formella kriterierna såsom lagens 

tillgänglighet, begriplighet eller koherens. Därtill kommer att HDAL är tids-

begränsad och gäller i fem år, varför den med största sannolikhet rent redakt-

ionellt och språkligt kommer att genomgå en omarbetning om den görs per-

manent.  

1.5.2 Straffprocessens funktioner 

Straffprocessens huvudsakliga funktion är den brottsutredande funktionen, 

genom vilken de materiella straffrättsliga reglerna tillämpas för att förverk-

liggöra straffhotet. Denna funktion eftersträvar att maximera antalet fällande 

domar för begångna brott. Samtidigt som detta sker ska den enskilde skyddas 

från statsmaktens maktmissbruk och godtycklighet.47 Denna funktion inne-

håller således två motstående intressen; å ena sidan handlar det om statens 

intresse av att föra en effektiv brottsbekämpning och å andra sidan den en-

skildes intresse av att säkerställas ett rättssäkert brottmålsförfarande och den-

nes behov av att skyddas mot rättsliga övergrepp.48  

 

                                                 
47 Lindell m.fl. 2005, s 20 f.; Lindblom 1999, s. 624 ff. 
48 SOU 2017:7 s. 23. 
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En annan mer framväxande funktion som straffprocessen har fått under senare 

tid är den brottsförebyggande funktionen, innebärande att straffprocessen an-

vänds för att upptäcka, förebygga och förhindra brott.49 I dessa fall finns det 

oftast ingen misstänkt och preventionen sker inom ramen för de brottsbekäm-

pande myndigheternas underrättelseverksamhet.50 Det finns emellertid skäl 

att iaktta viss försiktighet vid införande av nya tvångsmedel enbart på grund 

av prevention. Politikerna gör inte sällan gällande att det krävs nyare, bättre 

och hårdare metoder för att bekämpa brottslighet och de hot som finns i sam-

hället. Men det är inte alltid säkert att införandet av nya tvångsmedel är lös-

ningen på detta problem. Tvärtom är trenden farlig såtillvida att den humana 

straffrätten förvandlas till en repressiv straffrätt samtidigt som de mänskliga 

fri- och rättigheterna i en större utsträckning inskränks och åsidosätts. Den 

offensiva straffrättspolitiken innebär inte med nödvändighet att brott kan be-

kämpas och förebyggas mer effektivt, utan att brottsbekämpningen snarare 

sker på bekostnad av rättsstaten.51  

 

Den nu beskrivna trenden medför som en ytterligare konsekvens att lagstifta-

ren vid införande av en lag inte sällan utgår från samhällsperspektivet att be-

kämpa brott kontra den enskilde individen som utsätts för åtgärden. Lagstif-

taren tycks därmed förlora helhetsperspektivet att användandet av tvångsme-

del i längden kan drabba hela allmänheten och leda till missbruk. Frågan om 

ett eventuellt missbruk brukar sällan beaktas vid lagstiftningen.52 I synnerhet 

vad gäller användningen av tvångsmedel i underrättelseverksamhet förefaller 

det som att det från lagstiftarens sida finns en viss acceptans att även oskyl-

diga kan drabbas för att det preventiva syftet ska kunna tjänas.53  

 

Inom straffrätten förekommer det att kriminalisering av vissa typer av gär-

ningar sker endast för att dessa gärningar ska utpekas som socialt förkastliga. 

En sådan kriminalisering kan ske även om den inte är effektiv eller om det 

inte föreligger något påtagligt behov av densamma.54 Inom straffprocessrät-

ten gäller dock att en processuell åtgärd varken kan eller bör ha en sådan sym-

bolfunktion. Ett straffprocessrättsligt medel som endast har en symbolfunkt-

ion saknar verkan för det primära ändamålet att förhindra, utreda och be-

kämpa brottslighet. Till detta kommer att ett sådant verktyg i stället kan miss-

brukas och orsaka stora skador på rättsstaten och för enskilda individer.55 

 

                                                 
49 Asp 2007, s. 69 ff.; Naarttijärvi 2013, s. 494 ff. 
50 Lindberg 2007, s. 56. 
51 Ulväng 2007, s. 15 f.; Asp 2007, s. 75–82; Träskman 2007, s. 117 ff. 
52 Naarttijärvi 2013, s. 485 f. och 489. 
53 A.a., s. 502. 
54 Asp m.fl. 2013, s. 35. 
55 Jfr. Bylund 1993, s. 36 ff. 
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Vad gäller straffprocessens funktioner bör Packers framträdande dikotomiska 

modell nämnas. Enligt modellen beskrivs straffprocessens funktion som en 

avvägning mellan två grundläggande funktioner om effektiv brottsbekämp-

ning och rättssäkerhet. Packer anser att de två funktionerna utgör varandras 

motpoler. Trots den polarisering som modellen medför bör ingendera av 

funktionerna ses som en ideal för att förkasta den andra funktionen. De två 

funktionerna konkurrerar ständigt med varandra inom brottmålsprocessen. 

Packer menar att det väsentliga är att man använder motpolerna för att analy-

sera och förutse konsekvenserna av rättssystemets utveckling.56 Enligt Packer 

förekommer det alltid fel och felkällor under en brottsutredning.57 

1.5.2.1 Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är ett grundläggande begrepp och av utomordentlig betydelse 

för rättsstaten.58 Det förefaller vara ostridigt att det i det traditionella begrep-

pet rättssäkerhet ligger att det ska finnas en förutsebarhet kring hur regler till-

lämpas.59 För att förutsebarhet ska vara för handen fordras att lika fall be-

handlas lika och att den enskilde skyddas mot godtycklighet å statens sida.60  

 

Peczenik menar att det inte räcker att kravet på förutsebarhet (formell rättssä-

kerhet) är uppfyllt. Enligt Peczenik måste kravet på den materiella rättssäker-

heten också tillgodoses för att fullständig rättssäkerhet ska anses råda. Här-

med avses att innehållet i en regel måste vara etisk godtagbart. Materiell rätts-

säkerhet föreligger när utgången i konkreta fall blir rättvist efter att etiska 

värden avvägts mot varandra.61 

 

I anslutning till denna uppfattning kan det pekas på Sveriges Advokatsam-

funds rättssäkerhetsprogram. I programmet presenteras rättssäkerhetsbegrep-

pet som ett skydd för vissa livsvärden och mänskliga rättigheter och mot stats-

maktens ingripande i dessa rättigheter.62 Ett sådant betraktelsesätt synes ha 

antagits av såväl rättstillämparen som lagstiftaren, varvid rättssäkerhet har 

förknippats med rättigheter som den enskilde har i förhållande till statens 

tvångsmedelsanvändning.63  

 

Jag kommer att mot bakgrund av ovanstående i den fortsatta framställningen 

utgå från rättssäkerheten som en uppsättning av skydd och garantier för den 

                                                 
56 Packer 1969, s. 153 f.  
57 A.a., s. 163 ff. 
58 Frändberg 2000/01, s. 270; Zila 1990, s. 284; JK:s rättssäkerhetsprojekt 2006, s. 20 och 23. 
59 Beyer 1990/91, s. 392; Zila 1990, s. 284. 
60 Beyer 1990/91, s. 392 f.; JK:s rättssäkerhetsprojekt 2006, s. 24. 
61 Peczenik 1995, s. 91 ff. 
62 Sveriges advokatsamfunds rättssäkerhetsprogram 1988, s. 3 f. 
63 JK:s rättssäkerhetsprojekt 2006, s. 22; Lindblom 1983, s. 468; Ramberg 2007, s. 154. 
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enskilde att inte utsättas för onödiga eller alltför betungande ingrepp av stats-

makten.  

1.5.2.2 Effektiv brottsbekämpning 

För att staten ska kunna legitimera sitt våldsmonopol och sin maktutövning 

krävs dels att allmänheten har förtroende för staten, dels att en effektiv brotts-

bekämpning kan ske.64 I detta sammanhang talar Jareborg om rättstrygghet, 

nämligen att människorna i ett samhälle ska känna en allmän trygghet och ett 

skydd mot att utsättas för brott. I ett rättstryggt samhälle bör varje individ 

räkna med att samhället vidtar nödvändiga åtgärder för att brottslighet ska 

förhindras och beivras.65  

 

En ökad effektivitet i brottsbekämpningen resulterar i en minskad rättssäker-

het för den misstänkte men en ökad rättstrygghet för allmänheten att inte ut-

sättas för brott.66 Qvarnström har i anknytning till detta betonat att det är 

mycket integritetskränkande att drabbas av brott.67 

 

Ett rättstryggt samhälle förutsätter med hänsyn till det nyss anförda att de 

brottsbekämpande myndigheterna har lämpliga verktyg för att förebygga och 

bekämpa brottslighet samt tillförsäkra medborgarna skydd gentemot 

varandra.68 Det kan mot denna bakgrund sägas att det knappast kan råda en 

fullständig rättssäkerhet – samtidigt som det torde vara omöjligt att utan på 

rättssäkerhetens bekostnad föra en effektiv brottsbekämpning.69  

 

Vad effektivitet egentligen innebär är inte helt klart. Enligt Ulväng kan effek-

tivitet ställas i relation till ett mål eller ett medel. Exempelvis är målet med 

ett införande av ett hemligt tvångsmedel brottsprevention. Samtidigt är det 

hemliga tvångsmedlet i sig ett medel – ett nytt tekniskt och straffprocessuellt 

verktyg – varigenom brott kan förhindras. I detta sammanhang bör man därför 

mäta effekten av det aktuella tvångsmedlet i hur många brott som kan för-

hindras. Med hänsyn till de ingrepp och förluster ett hemligt tvångsmedel 

medför för rättssäkerheten och den personliga integriteten är det av värde att 

den avsedda effektivitetsvinsten tydligt anges.70 

                                                 
64 Packer 1969, s. 158. 
65 Jareborg 1992, s. 80 f.; JK:s rättssäkerhetsprojekt 2009, s. 59 f. 
66 Lindblom 1983, s. 469. 
67 Qvarnström 2007, s. 140. 
68 Packer 1969, s. 158. 
69 Frändberg 2000/01, s. 277; Flyghed 2000, s. 14 ff.; Jareborg 1992, s. 91 f. 
70 Ulväng 2007, s. 8 ff. 
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1.6 Forskningsöversikt 

Hemlig dataavläsning som ett tvångsmedel är förhållandevis nytt. Visserligen 

diskuterades ett införande av hemlig dataavläsning år 2005, men förslaget 

ledde inte till lagstiftning.71 Frågan berördes mycket kort i samband med en 

senare utredning. Utredningen konstaterade att det var angeläget att frågan 

utreddes ånyo.72 Förutom det nu angivna finns det, såvitt jag har kunnat un-

dersöka, inte någon speciell forskning kring hemlig dataavläsning.  

 

Det bör dock noteras att det finns otalig forskning rörande straffprocessuella 

tvångsmedel i allmänhet och hemliga tvångsmedel enligt 27 kap. rättegångs-

balken i synnerhet. Vidare finns det mycket forskning om straffprocessens 

funktioner samt deras relation till användning av hemliga tvångsmedel.73  

 

Med detta sagt kommer jag att kunna kasta nytt ljus över hemlig dataavläs-

ning och bidra med nya infallsvinklar, fakta och kunskap kring detta tvångs-

medel och dess förmodade konsekvenser i relation till brottsbekämpningen 

och den personliga integriteten.  

1.7 Avgränsningar 

I förevarande arbete kommer jag inte att närmare belysa hur lagstiftningspro-

cessen har sett ut, eftersom det inte har framkommit synpunkter som tyder på 

att beredningen skulle ha varit bristfällig. Jag kommer att bedöma om lagstift-

ningen är god som en produkt eller ett resultat, och inte huruvida den process 

som har föranlett densamma är god. Eftersom uppsatsen fokuserar på HDAL 

i Sverige och utifrån svenska förhållanden, måste ett komparativt och inter-

nationellt inslag lämnas utanför.  

1.8 Disposition 

I det andra kapitlet ges en allmän redogörelse för skyddet för den personliga 

integriteten och vad som krävs för att inskränka i denna rätt.  

 

Det tredje kapitlet innehåller dels en redovisning av brottsstatistik, dels en 

beskrivning av hur brottsligheten har ändrat karaktär. Detta kapitel är viktigt 

för att få förståelse för behovet av hemlig dataavläsning. 

 

                                                 
71 SOU 2005:28. 
72 SOU 2012:44. 
73 Se t.ex. Lindberg 2018 och Ekelöf 2018. 
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Det fjärde kapitlet innehåller en genomgång av vilka principer som bör beak-

tas vid ett tillgripande av straffprocessuella tvångsmedel samt en redogörelse 

för de hemliga tvångsmedlen enligt 27 kap. rättegångsbalken. I detta kapitel 

presenteras även statistik över dessa åtgärder.  

 

Det femte kapitlet består av en beskrivning av hemlig dataavläsning enligt 

gällande rätt.  

 

I det sjätte kapitlet redovisas de överväganden och skäl som har föranlett lag-

stiftningen tillsammans med de argument och synpunkter som remissinstan-

serna har framfört mot lagen.  

 

De nu nämnda kapitlen utgör tillsammans grunden för kapitel sju och åtta, 

nämligen analysen och slutsatsen. I analyskapitlet analyseras och diskuteras 

upptäckterna i uppsatsens utredande del utifrån dels underfrågeställningarna, 

dels de teoretiska utgångspunkterna. I slutsatskapitlet besvaras huvudfråge-

ställningen. 

 

Uppsatsen avrundas med det nionde kapitlet som innehåller några avslutande 

kommentarer. 
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2 Grundläggande regler till 
skydd för den enskildes 
privatliv  

2.1 Allmänna utgångspunkter om den 
personliga integriteten 

Inom svensk rätt saknas en entydig och enhetlig definition av begreppet in-

tegritet.74 Generellt sett kan det dock sägas att integritet främst avser den en-

skilda individens rätt till en fredad och privat sfär, fri från statligt intrång.75 I 

en departementspromemoria har det kommit till uttryck att begreppet integri-

tet ”innefattar vad som normalt framstår som angeläget att värna om för att 

den enskilde skall vara tillförsäkrad en rimlig, fredad, privat zon”.76   

 

Som ett annat exempel kan Integritetsutredningens resonemang näm-

nas: ”…som en klar gemensam nämnare framstår i vart fall uppfattningen att 

begreppet personlig integritet innebär att alla människor har rätt till en per-

sonlig sfär där ett oönskat intrång, såväl fysiskt som psykiskt, kan avvisas.”77 

 

Enligt Strömholm föreligger det en kränkning av en enskild människas pri-

vatliv om det (1) sker intrång i en persons privata sfär oavsett om intrånget 

sker fysiskt eller på annat sätt, (2) samlas in uppgifter om en persons privata 

förhållanden, eller (3) sker ett offentliggörande eller utnyttjande av material 

om en persons privata förhållanden.78 Till detta bör läggas att Tvångsmedels-

kommittén har anfört att användning av ett tvångsmedel mot en individ alltid 

innebär ett ingrepp i den personliga integriteten.79 Risken med tvångsmedel 

är att de uppgifter som erhålls genom en sådan åtgärd antingen missbrukas 

eller används för felaktiga syften.80  

                                                 
74 SOU 2016:41 s. 39. 
75 Thelin 2009, s. 513. 
76 Ds 1994:51 s. 8 f. 
77 SOU 2002:18 s. 52 f. 
78 Strömholm 1971, s. 698 f. 
79 SOU 1984:54 s. 42. 
80 Ulväng 2007, s. 13. 
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2.2 Gällande rätt 

2.2.1 Regeringsformen 

Av 2 kap. 6 § första stycket regeringsformen framgår att var och en gentemot 

det allmänna är skyddad mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefon-

samtal eller annat förtroligt meddelande. Därtill anges i 2 kap. 6 § andra 

stycket regeringsformen att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot 

betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke 

och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga för-

hållanden. 

 

I motiven till förevarande bestämmelse har uttalats att respekten för indivi-

dens självbestämmande är grundläggande i en demokrati. Regeringen har an-

gett att genom att explicit stärka skyddet för den personliga integriteten och 

grundlagsfästa detsamma, kommer vikten av respekt för individens rätt till 

sin privata sfär och information om sina personliga förhållanden att framhä-

vas på ett mer påtagligt sätt.81 

 

Den föreskrivna rättigheten i 2 kap. 6 § regeringsformen är emellertid inte 

absolut. Den kan enligt 2 kap. 20 § första stycket andra punkten regeringsfor-

men, i den utsträckning som medges i 2 kap. 21 § regeringsformen, begränsas 

genom lag. Av 2 kap. 21 § regeringsformen framgår att begränsningar enligt 

2 kap. 20 § regeringsformen får göras endast för att tillgodose ändamål som 

är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Genom detta stadgande kommer 

således proportionalitetsprincipen till uttryck.82 Ytterst ämnar bestämmelsen 

att understryka kravet på att lagstiftaren noga redovisar sina syften när en fri- 

och rättighetsinskränkande lag stiftas.83   

2.2.2 Europakonventionen och rättspraxis från 
Europadomstolen 

Av artikel 8.1 i Europakonventionen framgår att var och en har rätt till skydd 

för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Med korrespon-

dens förstås olika former för överförande av meddelanden mellan personer. 

Överförandet kan ske genom såväl brev och post som med hjälp av elektro-

nisk teknik.84 Vid användning av hemliga straffprocessuella tvångsmedel är 

                                                 
81 Prop. 2009/10:80 s. 176. 
82 Jermsten, regeringsformen (1974:152) 2 kap. 20 §, Lexino. 
83 Prop. 1975/76:209 s. 153. 
84 Danelius 2015, s. 432; de Vries 2018, s. 723. 
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det rätten till skydd för sitt privatliv och sin korrespondens som kommer 

ifråga.85  

 

Skyddet i nyss nämnda artikel är inte absolut, vilket innebär att inskränk-

ningar får göras. Det följer sålunda av artikel 8.2 i Europakonventionen att 

dessa rättigheter får begränsas med stöd av lag och om det i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den all-

männa säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av 

oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra 

personers fri- och rättigheter. 

 

För att kunna avgöra huruvida en tillämpning av ett hemligt tvångsmedel är 

tillåten och förenlig med Europakonventionens bestämmelser har Europa-

domstolen utvecklat följande metod:86 

 

1. Föreligger det en inskränkning (även in abstracto) i den mening som 

avses i artikel 8? 

 

2. Kan inskränkningen berättigas genom att 

i. det föreligger ett legitimt ändamål för inskränkningen med 

hänsyn till de intressen som stadgas i artikeln, 

ii. den har stöd i inhemsk lag, och 

iii. den är nödvändig i ett demokratiskt samhälle?  

 

Avseende det första steget har Europadomstolen i åtskilliga avgöranden slagit 

fast att förekomsten av övervaknings- och avlyssningsåtgärder av olika slag 

utgör ett ingrepp av artikel 8 i Europakonventionen.87 

 

I det andra steget har Europadomstolen tolkat de ändamål, för vilka ingrepp 

har tillåtits, förhållandevis extensivt.88 Europadomstolen har uttalat att skyd-

det för den nationella säkerheten och brottsbekämpning utgör sådana intres-

sen, för vilka en inskränkning kan rättfärdigas.89 För att inskränkningen ska 

tillåtas krävs vidare att den har stöd i nationell lag. I detta krav innefattas ett 

skydd mot godtyckliga bedömningar och ingrepp.90 

                                                 
85 de Vries 2018, s. 671; P.G. och J.H. mot Förenade Kungariket punkterna 56 och 59. 
86 Se Leander mot Sverige, Klass m.fl. mot Tyskland och Kennedy mot Förenade Kungariket. 
87 Liberty m.fl. mot Förenade Kungariket punkt 56; Malone mot Förenade Kungariket punkt 

64. 
88 Danelius 2015, s. 370; Zakharov mot Ryssland punkt 232. 
89 Klass m.fl. mot Tyskland punkt 46; Weber och Saravia mot Tyskland punkt 104. 
90 Zakharov mot Ryssland punkt 228; Rotaru mot Rumänien punkterna 55–56. 
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Europadomstolen har härför utvecklat ett antal minimigarantier som bör fö-

reskrivas i lagen. Dessa minimigarantier är följande:91  

 

1. Karaktären på förseelser som kan ge upphov till ett beslut om hemlig 

övervakning eller avlyssning.  

 

2. En definition av kategorin på de personer som riskerar bli utsatta för 

åtgärden att få sin korrespondens avlyssnad eller övervakad. 

 

3. En begränsning av åtgärdens varaktighet att avlyssna eller övervaka 

någon. 

 

4. Rutiner som ska följas vid undersökning, användning och lagring av 

genom åtgärden erhållna data. 

 

5. Försiktighetsmått som ska gälla vid utlämnande av data till andra par-

ter och utomstående. 

 

6. Omständigheter under vilka genom åtgärden erhållna data kan eller 

måste raderas eller förstöras. 

 

En inskränkning ska även vara nödvändig, innebärande att det ska finnas ett 

angeläget samhälleligt behov av begräsningen.92 Av betydelse i samman-

hanget är att varje medlemsstat tillerkänns en viss fri bedömningsmarginal att 

själv avgöra huruvida inskränkningen är nödvändig. Däremot står det klart att 

inskränkningen under alla förhållanden måste vara proportionerlig. Därtill 

måste Europadomstolen övertygas om att det finns tillräckliga och effektiva 

garantier mot missbruk.93  

 

Det är i synnerhet fyra faktorer som Europadomstolen har fäst avseende vid 

gällande om inskränkningen är proportionerlig och nödvändig. Dessa fyra 

faktorer är följande: 

 

1. Om det föreligger adekvata rutiner för att godkänna en användning av 

hemliga tvångsmedel. Det innebär att tillstånd för att hemlig avlyss-

ning eller övervakning bedrivs inte beviljas utan att det har föregåtts 

en noggrann prövning.94 

 

                                                 
91 Zakharov mot Ryssland punkt 231; Association for European integration and human rights 

och Ekimdzhiev mot Bulgarien punkterna 75–77. 
92 Leander mot Sverige punkt 58. 
93 Cameron 2018, s. 120 ff.; Zakharov mot Ryssland punkt 232. 
94 Zakharov mot Ryssland punkterna 249 och 257–260; Klass m.fl. mot Tyskland punkt 51. 
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2. Om det finns något organ som har ansvaret för att utöva tillsyn av de 

hemliga tvångsmedlens genomförande. Tillsynsorganet ska vara 

självständigt och kunna bedriva en effektiv och fortlöpande tillsyn. 

Härmed förstås att tillsynsorganet ska tillställas relevanta dokument, 

vara oavhängig den verkställande makten och kunna fatta beslut om 

att material från åtgärden ska förstöras eller att den enskilde ska kom-

penseras.95 

 

3. Om reglerna möjliggör att den som utsatts för åtgärden i efterhand 

underrättas härom. Att de som utsätts för hemliga tvångsmedel inte 

erhåller något meddelande om detta efter att åtgärden har avslutats 

innebär inte i och för sig att åtgärden inte är förenlig med Europakon-

ventionen. Däremot har Europadomstolen uttalat att en sådan under-

rättelse bör ske så snart det är möjligt utan att syftet med åtgärden 

äventyras eller dess effektivitet går förlorad.96  

 

4. Om den mot vilket ett hemligt tvångsmedel riktas tillhandahålls effek-

tiva rättsmedel för att kunna utkräva skadestånd av staten.97 

 

Ett belysande rättsfall, vilket egentligen berör signalspaning, är Centrum för 

rättvisa mot Sverige. Fallet är intressant eftersom reglerna för signalspaning 

uppvisar slående likheter med hemlig dataavläsning. I fallet slog Europadom-

stolen fast att de svenska reglerna inte utgjorde någon kränkning av artikel 8 

i Europakonventionen.98 Europadomstolen tog hänsyn till att ett tillstånd för 

att bedriva signalspaning utfärdas av Försvarsunderrättelsedomstolen och va-

rar under en begränsad tid.99 

 

Bristen på tillräcklig öppenhet täcktes i viss mån genom att ett integritets-

skyddsombud närvarade under domstolsförhandlingen. Ombudet hade rätt att 

ta del av det material som förekom i målet samt yttra sig, men denne saknade 

rätt att överklaga Försvarsunderrättelsedomstolens beslut.100 Med hänsyn till 

detta fäste Europadomstolen i stället större vikt vid att det fanns en kontroll-

myndighet som bestod av jurister och riksdagsledamöter.101 

 

                                                 
95 Zakharov mot Ryssland punkterna 272 och 275; Kennedy mot Förenade Kungariket punk-

terna 75–80 och 165–166.  
96 Zakharov mot Ryssland punkterna 286–287. 
97 Zakharov mot Ryssland punkterna 297–300. 
98 Centrum för rättvisa mot Sverige punkt 181. 
99 Centrum för rättvisa mot Sverige punkterna 127–130.  
100 Centrum för rättvisa mot Sverige punkterna 135–138. 
101 Centrum för rättvisa mot Sverige punkterna 129 och 154. 
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I vissa brådskande fall kunde signalspaning bedrivas utan att tillstånd dess-

förinnan inhämtades. När dessa omständigheter var för handen skulle För-

svarsunderrättelsedomstolen meddelas för att kunna ändra eller upphäva be-

slutet. Europadomstolen ansåg att ett sådant förfarande var i linje med de mi-

nimigarantier som ska ställas upp för att skydda den enskilde.102  

 

Europadomstolen konstaterade däremot att det är problematiskt att enskilda 

som har varit föremål för signalspaning i praktiken aldrig underrättades om 

detta. Denna brist åtgärdades i stället genom att varje enskild hade rätt att av 

kontrollmyndigheten begära att kontrollera om vederbörandes meddelanden 

hade inhämtats i samband med signalspaning och om inhämtningen har skett 

lagligen. Härutöver, menade Europadomstolen, att Sverige även erbjöd andra 

effektiva rättsmedel och tillsynsorgan i form av JO och JK. Det sistnämnda 

kunde även besluta om att ekonomisk ersättning skulle utgå.103  

                                                 
102 Centrum för rättvisa mot Sverige punkt 140. 
103 Centrum för rättvisa mot Sverige punkterna 154–161 och 171–178. 
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3 Översiktligt om 
brottsutvecklingen och 
förutsättningarna för att 
bekämpa brott 

3.1 Kriminalstatistisk m.m. 

Enligt Brå har antalet anmälda brott med IT-inslag104 ökat med mer än 900 

procent mellan år 2006 och 2015.105 Både Polismyndigheten och Europol har 

bedömt att komplexa och omfattande cyberattacker ofta förekommer inom 

den organiserade brottsligheten. Attackerna kan riktas mot såväl statliga in-

rättningar och infrastrukturer som privata och finansiella aktörer. Ett särskilt 

framträdande problem inom cyberbrottsligheten avser förekomsten av ut-

pressningsvirus (ransomware). Genom att infektera en dator med utpress-

ningsvirus kan datorn hållas krypterad eller låst tills en lösensumma har be-

talats.106 

 

Ett ytterligare problem på IT-brottslighetens område är utnyttjanden av barn 

i sexuella syften på internet. Antalet fall där fotografier eller videosekvenser 

av barn som sexuellt utnyttjas sprids på internet fortsätter att öka. Internet och 

sociala medier används som plattform för att kommunicera med barn samt för 

att lagra och dela pornografiskt material. Förekomsten av krypterade kommu-

nikationskanaler och sociala medier samt användning av anonymiserade IP-

adresser, molnlager, Darknet och andra liknande tjänster försvårar brottsbe-

kämpningen avsevärt.107  

 

Vad gäller det dödliga våldet i Sverige kan det noteras att det överlag har 

konstant minskat från början på 90-talet fram till 2012, varefter det dödliga 

våldet återigen har börjat att öka (figur 1). Det står klart att ökningen till stor 

del beror på ökade konflikter i den kriminella miljön.108  

                                                 
104 Med IT-relaterad brottslighet förstås alla brott som på något sätt har koppling till IT, se 

Brå 2016:17 s. 19 f. 
105 Brå 2016:17 s. 30 f. 
106 Polismyndigheten 2019, s. 24 f.; Europol 2019a, s. 15 ff. 
107 Europol 2019a, s. 29 ff. 
108 Brå 2019:6 s. 23. 
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Figur 1: Konstaterade fall av dödligt våld i Sverige 2002–2019 (Brå). 

 

Det dödliga våldet i kriminella miljöer i Sverige har från 2012 mer än tre-

dubblats på fem år (figur 2).109 Det finns ännu ingen färdig statistik för dödligt 

våld i den kriminella miljön för åren 2018 och 2019. Det kan emellertid på-

pekas att 45 personer under 2019 och 43 personer under 2018 har avlidit till 

följd av skjutvapen (figur 3).110  

 

 
Figur 2: Konstaterade fall av dödligt våld i den kriminella miljön i Sverige 2005–2017 

(Brå). 

                                                 
109 Brå 2020:4 s. 23. 
110 Brå 2020, s. 15. 
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Figur 3: Användning av skjutvapen vid dödligt våld i Sverige 2011–2019 (Brå). 

 

Av en studie som Brå genomförde år 2016, avseende den organiserade brotts-

ligheten, framkommer att antalet nya sammanslutningar och nätverk i den 

kriminella miljön har kraftigt ökat under de senaste 20 åren. Denna tillväxt av 

kriminella grupperingar medför i sig en ökad andel konflikter och därmed 

skjutningar på allmänna platser. Detta leder till att människor känner en större 

otrygghet och att legitimiteten hos myndigheterna minskar.111 

 

I den myndighetsgemensamma lägesbilden om organiserad brottslighet har 

handel med narkotika utpekats som centralt. Droghandeln genererar vinster 

som används för investering och finansiering av kriminella upplägg inom 

olika brottstyper. För att kunna bibehålla en organiserad narkotikahandel över 

en längre period aktualiseras även andra brott som penningtvätt, vapenhandel 

och våldsbrott. I rapporten har det bedömts att narkotikatillgången i Sverige 

har blivit större samtidigt som antalet kriminella nätverk som handlar med 

och smugglar narkotika har ökat. En anledning till denna ökning är den digi-

tala utvecklingen som gör det svårare att komma åt kriminella tillgångar ef-

tersom de kriminella grupperingarna kan arbete mer i det dolda samtidigt som 

antalet marknadsplatser på t.ex. internet har ökats.112 

 

Som ovan framhållits har andelen dödligt våld, i synnerhet till följd av skjut-

vapen, ökat. Enligt Polismyndigheten är ökningen störst inom den organise-

rade brottsligheten, där våldet har ökat i såväl omfattning som grovhet. En 

bidragande orsak till den ökade våldsanvändningen i denna typ av kriminella 

                                                 
111 Brå 2016:12 s. 20 f. 
112 Polismyndigheten 2019, s. 19 f. 
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miljöer torde vara handeln med narkotika. Förutom den avsevärda använd-

ningen av skjutvapen bedömer Polismyndigheten att även tillgången till hand-

granater är stor.113  

 

Slutligen ska något nämnas om terroristbrott och dess förekomst. I Sverige 

gäller terrorhotsnivå 3 på en femgradig skala, vilket innebär en förhöjd hot-

nivå. Det föreligger alltså en risk för att terrorattentat kan äga rum. Detta hot 

kommer främst från islamistiskt och högerextremistiskt motiverad terrorism. 

Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) har bedömt att det finns 

enskilda individer i såväl Sverige som utomlands som betraktar Sverige som 

ett legitimt mål att genomföra terrorattentat i. Några av dessa individer har 

antagligen både förmåga och avsikt att genomföra ett sådant attentat.114  

 

Hotet från den högerextremistiska terrorismen har under 2019 ökat jämfört 

med föregående år. Allt fler rekryteras till de våldsbejakande högerextrema 

grupperna, vilka uppmanar sina medlemmar att påbörja ett raskrig och ge-

nomföra terroristattentat. Dessa grupper finns över hela världen och existerar 

framför allt på digitala plattformar.115 

 

Under 2018 miste 13 personer livet till följd av sju jihadistiska terrorattentat 

i EU. 16 planerade terrorattentat kunde under 2018 avvärjas.116 Islamistiskt 

motiverat terrorattentat i Sverige har under 2019 minskat jämfört med tidigare 

år.117 Däremot har antalet planeringar av komplexa terrorattentat i västvärlden 

under 2018 ökat jämfört med året före. Det finns således alltjämt en påtaglig 

risk för att antalet terrorattentat ska öka.118 

3.2 Uppgifter från brottsbekämpande 
myndigheter  

De brottsbekämpande myndigheterna har genomgående pekat på att krimi-

nella i stor utsträckning använder sig av krypterade enheter och tjänster samt 

på olika sätt anonymiserar sin kommunikation med andra. Till följd av detta 

räcker de hemliga tvångsmedlen enligt 27 kap. rättegångsbalken inte till. Där-

utöver förekommer det program som raderar och rensar uppgifter från en en-

het.119 Med hemlig dataavläsning kan myndigheterna samla in och läsa av 

                                                 
113 Polismyndigheten 2019, s. 21 f.  
114 NCT 2020, s. 1. 
115 NCT 2020, s. 3 f. 
116 Europol 2019b, s. 8 och 13 f. 
117 NCT 2020, s. 1 f.; Säkerhetspolisen 2020, s. 18. 
118 Europol 2019b, s. 33. 
119 SOU 2017:89 s. 210 ff. 
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uppgifter som är krypterade eller anonymiserade då de får fullständig tillgång 

till innehållet i en individs tekniska utrustning i realtid.120  

 

De applikationer, program och tjänster som används för kommunikation på 

mobiltelefoner och datorer (t.ex. Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram, 

Microsoft Skype, Gmail) är i stort sett samtliga krypterade och skyddade mot 

intrång för utomstående. Det innebär att myndigheterna genom hemlig av-

lyssning av elektronisk kommunikation kan fånga upp kommunikationen i sig 

men inte läsa av den. Polismyndigheten och Tullverket har framhållit att över 

90 procent av den kommunikation som i dagsläget avlyssnas är krypterad. 

Det kan konstateras att den krypterade kommunikationen har under åren av-

sevärt ökat. Därtill har Säkerhetspolisen gjort gällande att problematiken med 

krypterad kommunikation förekommer i samtliga ärenden som myndigheten 

har.121 

 

Förutom att kommunikationen ofta är krypterad kan en enhet också vara kryp-

terad. Polismyndigheten har angett att även en sådan kryptering av tekniska 

utrustningar under senare tid har ökat markant. Som ett exempel på kryptering 

kan nämnas lösenkod eller biometriskt skydd på mobiltelefon eller en pro-

gramvara på en dator som krypterar den lagrade informationen. Krypteringen 

medför att det för de brottsbekämpande myndigheterna blir en nästintill omöj-

lighet att få tillgång till existerande data på beslagtagna enheter.122 

 

Vad gäller anonymisering tar det sikte på att en mobiltelefonsinnehavare an-

vänder WiFi-nät i stället för användning av internet via mobiltelefonabonne-

manget. På så sätt kan kommunikationen inte fångas upp via hemlig avlyss-

ning av elektronisk kommunikation. Ett annat exempel på anonymisering är 

att anonyma och förutbetalda kontokort används för mobiltelefoner i stället 

för mobilabonnemang. Ytterligare ett förfarande där anonymisering sker är 

användningen av speciella internettjänster varigenom ens IP-adress utbyts 

mot en anonym adress.123  

 

Ett annat bekymmer är den, enligt Polismyndigheten, ökade förekomsten av 

raderings- och rensningsprogram. Genom att lagrade uppgifter på de elektro-

niska enheterna rensas eller raderas går de brottsbekämpande myndigheterna 

miste om viktig information. Dessutom kan vissa uppgifter lagras på diverse 

molntjänster som de brottsbekämpande myndigheterna har svårt att komma 

åt.124  

                                                 
120 Se avsnitt 5.1.1. 
121 SOU 2017:89 s. 211; prop. 2019/20:64 s. 66. 
122 SOU 2017:89 s. 212 f. 
123 SOU 2017:89 s. 212. 
124 SOU 2017:89 s. 214 f. 
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Sammantaget har de brottsbekämpande myndigheterna redogjort för en ge-

mensam bild där förutsättningarna för att bekämpa brottslighet har mot bak-

grund av den omfattande tekniska och digitala utvecklingen ändrats. För att 

komma åt intressanta uppgifter som är av vikt för att förhindra och beivra 

brottslighet har hemlig dataavläsning framförts vara ett nödvändigt verktyg i 

brottsbekämpningen. Genom detta tvångsmedel kan myndigheterna i realtid 

ta del av datalagrad information oavsett om den är krypterad, finns lagrad på 

en molntjänst eller om enheten är uppkopplad till en allmän WiFi. Vidare kan 

myndigheterna aktivera GPS-funktionen, kameran eller mikrofonen på en en-

het för att på ett mer effektivt sätt kunna identifiera och positionera den miss-

tänkte.125  

 

Det bör till det ovanstående läggas att de brottsbekämpande myndigheterna 

har redovisat ett stort antal typfall på situationer där befintliga verktyg och 

straffprocessuella tvångsmedel visas vara otillräckliga. I dessa konkreta ex-

empel förklaras också hur en användning av hemlig dataavläsning hade kun-

nat vara ett lämpligt och effektivt medel för att få ta del av väsentlig inform-

ation för att förhindra, utreda och bekämpa brottslighet. Behovet gäller alltså 

för både underrättelseverksamheten och den utredande verksamheten.126 

                                                 
125 SOU 2017:89 s. 210–216.  
126 SOU 2017:89 s. 216–231. 
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4 Straffprocessuella 
tvångsmedel  

4.1 De straffprocessuella principerna 

Ett straffprocessuellt tvångsmedel betraktas som ett direkt ingripande mot en 

person eller dennes egendom som görs i myndighetsutövning och som utgör 

intrång i någons rättsfär.127 På grund av detta ingrepp är det av stor vikt att en 

tillämpning och ett införande av straffprocessuella tvångsmedel sker med be-

aktande av vissa principer.128  

4.1.1 Ändamålsprincipen 

Ändamålsprincipen framgår av 2 kap. 21 § regeringsformen och artikel 8 i 

Europakonventionen, vilka föreskriver att en inskränkning av en grundlags-

skyddad rättighet endast får ske för ändamål som är godtagbara i ett demo-

kratiskt samhälle.129 Enligt ändamålsprincipen får ett tvångsmedel användas 

endast för de syften till följd varav den aktuella begränsningen införts.130 Lag-

stiftaren måste följaktligen tydligt ange vilka syften och ändamål som har för-

anlett den rättighetsinskränkande lagstiftningen.131 

 

Vid beslut om ett tvångsmedel ska ändamålet med åtgärden prövas först, in-

nan en bedömning görs av behovet med åtgärden och om den är proportion-

erlig. Om ändamålet med användningen av tvångsmedlet inte ligger inom 

dess tillämpningsområde får det inte användas.132   

4.1.2 Behovsprincipen 

Behovsprincipen innebär att tvångsmedel endast får användas om det förelig-

ger ett påtagligt behov därav med beaktande av syftet med tvångsmedlet och 

det inte är tillräckligt med en mindre ingripande metod.133 I behovsprincipen 

ligger således ett krav på att åtgärden måste vara effektiv och kunna uppnå 

det avsedda resultatet.134 Till detta ska läggas att behovsprincipen även inne-

fattar ett krav på att tvångsmedlet ska upphöra så snart syftet med det har 

                                                 
127 Lindberg 2018, s. 5; Ekelöf 2018, 38 f. 
128 Lindberg 2018, s. 20; SOU 2007:22 Del 1 s. 176 f. 
129 Ekelöf 2018, s. 41. 
130 Lindberg 2018, s. 22; Naarttijärvi 2013, s. 53. 
131 Naarttijärvi 2013, s. 54. 
132 Lindberg 2018, s. 23. 
133 Lindberg 2018, s. 25; Ekelöf 2018, s. 41. 
134 Ekelöf 2018, s. 41; Naarttijärvi 2013, s. 57. 
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uppnåtts eller om det av någon annan orsak inte längre föreligger ett påtagligt 

behov för dess tillgripande.135  

4.1.3 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen innebär att beslut om tvångsmedel ska fattas om 

åtgärden i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet står i rimlig proport-

ion till den önskade effekten. Tvångsmedel får användas bara om skälen för 

åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den 

berörde eller för något annat motstående intresse. Med något annat motstå-

ende intresse avses t.ex. någon annan person som också berörs av tvångsmed-

let men som åtgärden inte direkt riktar sig mot.136 Av proportionalitetsprinci-

pen följer således att om det tillgripna tvångsmedlet skulle orsaka alltför stor 

skada för den som utsätts för det, ska tvångsmedlet inte användas.137  

4.2 Hemliga tvångsmedel enligt 27 kap. 
rättegångsbalken  

I 27 kap. 18 och 20 §§ rättegångsbalken föreskrivs möjligheten att använda 

hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation (HAK). HAK innebär hu-

vudsakligen att någons telefon avlyssnas. De brottsbekämpande myndighet-

erna kan dels avlyssna ett telefonsamtal, dels avläsa e-post eller andra med-

delanden som skickas.138  

 

I 27 kap. 19–20 §§ rättegångsbalken stadgas möjligheten att tillgripa hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation (HÖK). HÖK innebär att inform-

ation inhämtas om misstänktas kontakter och förehavanden. Denna informat-

ion avser inte innehållet i meddelanden och samtal, utan det handlar snarare 

om uppgifter avseende vilka som har ringt till varandra eller mellan vilka per-

soner ett meddelande eller e-post har skickats (trafikuppgifter).139 Genom 

HÖK kan man också tömma telefonmaster (basstationstömning) för att få 

kunskap om vilka telefoner som har kopplats upp på en specifik telefonmast. 

Detta är viktigt för att utreda var en misstänkt person har befunnit sig i för-

hållande till en brottsplats (lokaliseringsuppgifter).140  

 

Av 27 kap. 20 a–20 b §§ rättegångsbalken framgår möjligheten att använda 

hemlig kameraövervakning (HKÖ). HKÖ innebär att de brottsbekämpande 

                                                 
135 Lindberg 2018, s. 25; Bring m.fl. 2019, s. 286. 
136 Lindberg 2018, s. 27; Ekelöf 2018, s. 42. 
137 Lindberg 2018, s. 27. 
138 Lindberg 2018, s. 516 f.; Ekelöf 2018, s. 84. 
139 Lindberg 2018, s. 539 och 545; Fitger m.fl., kommentaren till 27 kap. 19 § rättegångsbal-

ken, Norstedts Juridik. 
140 Prop. 2011/12:55 s. 128.  
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myndigheterna med hjälp av fjärrstyrda kameror övervakar en specifik person 

eller plats där den misstänkte kan komma att uppehålla sig.141  

 

I 27 kap. 20 d–20 e §§ rättegångsbalken anges möjligheten att använda hemlig 

rumsavlyssning (HRA). HRA innebär att samtal som sker i enrum med hjälp 

av tekniskt hjälpmedel i hemlighet avlyssnas eller tas upp.142  

 

Figur 4: Förutsättningar för användning av hemliga tvångsmedel enligt 27 kap. rätte-

gångsbalken. 

 

Samtliga nämnda hemliga tvångsmedel, med undantag av HRA, får användas 

i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet bl.a. enligt 

lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 

(preventivlagen).  

4.3 Statistik över 
tvångsmedelsanvändningen  

I detta avsnitt kommer ett urval av den statistik som Åklagarmyndigheten har 

sammanställt avseende HAK och HRA att redovisas.143 HAK för att hemlig 

dataavläsning kommer att kunna ge tillgång till väsentligen mer information 

än vad som annars kan insamlas genom HAK. HRA för att åtgärden, liksom 

hemlig dataavläsning, i verkställighetshänseende kräver omfattande plane-

ring och därmed tar betydande resurser i anspråk samtidigt som teknisk kom-

petens krävs.144 

 

                                                 
141 Prop. 1989/90:119 s. 14 och 39.  
142 Lindberg 2018, s. 577. 
143 Åklagarmyndigheten 2019. 
144 SOU 2017:89 s. 283 och 291. 

Förutsättningar  
HAK 

 
HÖK 

 
HKÖ 

 
HRA Lindrigaste straff/straffvärde 

Fängelse i två år     

Fängelse i sex månader     

Fängelse i fyra år     

Omfattar andra allvarliga brott     

Skälig misstanke som huvudregel     

Kan riktas mot andra än skälig misstänkta     

Av synnerligt vikt för utredning     
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Nyttobedömningen är baserad på uppskattningar från de åklagare som har lett 

förundersökningarna. Det kan också sägas att nyttan av uppgifter från hem-

liga tvångsmedel är beroende av andra faktorer i en förundersökning. Därför 

är det svårt att hitta ett exakt orsakssamband mellan ett visst tvångsmedel och 

nyttan. Man måste således vara försiktig med att dra alltför långtgående slut-

satser av denna statistik.145  

 

Antalet personer mot vilka HAK har använts har under åren ökat (figur 5).146 

 

 
Figur 5: Antalet avlyssnade misstänkta personer genom HAK 2013–2018. 

 

Den största nyttan består i att effektiva spaningar har kunnat genomföras. Yt-

terligare fördelar har varit att misstankarna mot en misstänkt har stärkts och 

att förundersökningen på annat sätt kunnat föras framåt.147 (Figur 6) 

                                                 
145 Heckscher 2012, s. 581; SOU 2017:89 s. 259 ff. 
146 Åklagarmyndigheten 2019, s. 8. 
147 Åklagarmyndigheten 2019, s. 11 ff. 
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Figur 6: Nyttan som uppgifter från HAK har medfört 2018. 

 

Antalet avlyssnade misstänkta har under åren ökat relativt mycket (figur 7).148 

En förklaring till denna ökning kan vara att HAK inte är lika effektiv längre 

på grund av att kriminella undviker att tala om brottsligheten i telefon.149  

 

 

 
Figur 7: Antalet avlyssnade misstänkta personer genom HRA 2014–2018. 

 

HRA har huvudsakligen bidragit till att en effektiv spaning kunnat föras, att 

misstankarna mot den misstänkte kunnat stärkas samt att utredningen på an-

nat sätt kunnat föras framåt (figur 8).150 

                                                 
148 Åklagarmyndigheten 2019, s. 31. 
149 Åklagarmyndigheten 2019, s. 36. 
150 Åklagarmyndigheten 2019, s. 34 ff. 
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Figur 8: Nyttan som uppgifter från HRA har medfört 2018. 

 

Säkerhetspolisen har under 2018 totalt fattat 288 beslut om hemliga tvångs-

medel. Motsvarande siffra för 2017 var 309.151 

                                                 
151 Åklagarmyndigheten 2019, s. 41. 
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5 Hemlig dataavläsning 

5.1 Lagen (2020:62) om hemlig 
dataavläsning 

5.1.1 Begreppet hemlig dataavläsning 

I 1 § HDAL definieras hemlig dataavläsning. Hemlig dataavläsning definie-

ras som en metod, varigenom de brottsbekämpande myndigheterna med ett 

tekniskt hjälpmedel bereder sig tillgång till en dator, mobiltelefon eller annan 

teknisk kommunikationsutrustning och tar del av den information som finns 

i utrustningen. Intrånget kan även avse ett användarkonto till en kommuni-

kationstjänst eller lagringstjänst. Det tekniska hjälpmedlet kan bestå av både 

en mjukvara och en hårdvara.152 

 

I 2 § HDAL anges att hemlig dataavläsning skulle kunna ge tillgång till föl-

jande uppgifter:153  

 

1. Innehållet i telefonsamtal, videosamtal, textmeddelanden, e-postmed-

delanden och andra samtal och meddelanden, även om de är krypte-

rade och kommunikationen sker i ett särskilt program eller i en appli-

kation (kommunikationsavlyssningsuppgifter). 

 

2. Information om ett meddelande som har överförts (trafikuppgifter), 

t.ex. vem som är avsändare och mottagare, när meddelandet har skick-

ats och storleken på det (kommunikationsövervakningsuppgifter). 

 

3. Positioneringsuppgifter om var utrustningen befinner sig efter t.ex. 

aktivering av en GPS-funktion (platsuppgifter). 

 

4. Innehållet i ett samtal efter t.ex. aktivering av utrustningens mikrofon 

(rumsavlyssningsuppgifter). 

 

5. Bild av den omgivning i vilken utrustningen finns, t.ex. genom att ut-

rustningens kamera slås på (kameraövervakningsuppgifter). 

 

6. Allting annat som finns lagrat på den tekniska utrustningen: fotogra-

fier och videosekvenser, dokument, program, inloggningsuppgifter 

                                                 
152 Prop. 2019/20:64 s. 55.  
153 Prop. 2019/20:64 s. 56. 
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och lösenord, filer, kontaktuppgifter till samtliga kontakter, webhisto-

rik etc.  

 

7. Uppgifter om var, när och på vilket sätt den tekniska utrustningen an-

vänds och har använts. 

 

Som nyss har redogjorts för ger en användning av hemlig dataavläsning till-

gång till i princip allting som förekommer i en kommunikationsutrustning el-

ler lagringstjänst. Det kan därför utan vidare läggas märke till att en använd-

ning av hemlig dataavläsning ger tillgång till väsentligen mer (okrypterad) 

information. Informationen kan även omfatta andra personer än den mot vil-

ken åtgärden riktas.  

5.1.2 Förundersökningsfallen  

Som utgångspunkt gäller enligt 4 § första stycket HDAL att tillstånd till hem-

lig dataavläsning får beviljas under förutsättningen att åtgärden är till synner-

lig vikt för utredning av vissa allvarliga brott. Det handlar bl.a. om brott för 

vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, sabotage, 

spioneri, mordbrand, terroristbrott, högförräderi samt försök, förberedelse el-

ler stämpling till nyss nämnda brott eller annat brott om det kan antas att brot-

tets straffvärde överstiger fängelse i två år. 

 

Ett tillstånd får vidare enligt 4 § andra stycket HDAL bara avse ett avläsnings-

bart informationssystem som används, eller om det finns särskild anledning 

att anta har använts eller kommer att användas, av någon som är skäligen 

misstänkt för brottet. Om det föreligger synnerlig anledning att anta att den 

misstänkte under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att 

kontakta ett annat avläsningsbart informationssystem, får tillståndet, såvitt 

gäller kommunikationsavlyssnings-, kommunikationsövervaknings- eller 

platsuppgifter, även avse detta informationssystem som inte tillhör den miss-

tänkte.154 

 

Som ett undantag från det ovanstående framgår det av 5 § första stycket 

HDAL att ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikations-

övervaknings- eller platsuppgifter får också beviljas för att utreda vem som 

skäligen kan misstänkas för ett brott som avses i 4 § första stycket HDAL.  

 

Ett tillstånd gällande kameraövervakningsuppgifter får endast avse en plats 

där den misstänkte kan antas komma att uppehålla sig. En sådan plats får dock 

inte vara någons stadigvarande bostad.155 Det finns alltså ett platskrav för att 

                                                 
154 4 § tredje stycket HDAL. 
155 4 § fjärde stycket HDAL. 
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kunna verkställa hemlig dataavläsning i syfte att samla in kameraövervak-

ningsuppgifter.  

 

Ytterligare ett undantag från huvudregeln i 4 § första stycket HDAL gäller 

rumsavlyssningsuppgifter. I 6 § första stycket HDAL föreskrivs att ett till-

stånd avseende rumsavlyssningsuppgifter endast får beviljas vid en förunder-

sökning om brott som avses i 27 kap. 20 d § andra stycket rättegångsbalken. 

Därtill framgår det av 6 § andra stycket HDAL att hemlig dataavläsning end-

ast får användas på en plats där det finns särskild anledning att anta att den 

misstänkte kommer att uppehålla sig. Om platsen är någon annans bostad får 

tillstånd beviljas endast om det finns synnerlig anledning att anta att den miss-

tänkte kommer att uppehålla sig där. 

 

Vid prövningen av huruvida ett tillstånd till hemlig dataavläsning bör beviljas 

ska en proportionalitetsbedömning alltid göras. Det följer av 3 § HDAL att 

ett sådant tillstånd får beviljas endast om skälen för åtgärden uppväger det 

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktas 

mot eller för något annat motstående intresse. 

 

Det är i anslutning till den ovanstående redogörelsen väsentligt att nämna nå-

got om de olika beviskraven och deras förhållande till hemliga tvångsmedel. 

Vad gäller misstankegraderna kan de delas in i kan misstänkas, skäligen miss-

tänkt och misstänkt på sannolika skäl.156  

 

Att någon kan misstänkas för ett brott innebär att det endast finns svag och 

ingen avgörande bevisning mot den misstänkte.157 En misstankegrad på san-

nolika skäl ställer ett förhållandevis högt krav på bevisstyrkan. Detta medför 

att misstanken vid en objektiv bedömning av de omständigheter som är för 

handen framstår som fullt befogad.158 För att nå nivån skälig misstanke 

fordras att misstanken avser ett konkret brott, att det finns konkreta omstän-

digheter som tyder på att den specifika personen har begått brottet, att bevis-

ningen är tillräckligt robust och ärendet välutrett samt att det ska vara mer 

sannolikt att den misstänkte är skyldig än oskyldig.159   

 

Beträffande kravet på synnerlig vikt för utredningen har det uttalats att ut-

trycket innebär att ett tillgripande av tvångsmedlet ska medföra att de uppgif-

ter som därigenom insamlas kan föra förundersökningen framåt. Det kan där-

emot inte krävas att tvångsmedlet omedelbart ger avgörande bevisning för en 

fällande dom. I uttrycket finns ett kvalitetskrav innebärande att uppgifterna 

                                                 
156 Bring m.fl. 2019, s. 157 f. 
157 A.a., s. 165 ff. 
158 A.a., s. 181 ff. 
159 Andersson 2016, s. 484 ff. 
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ska vara av betydelse. Därutöver får det inte finnas någon annan mer lämplig 

metod för att få åtkomst till den information som vinns genom åtgärden. En 

användning av ett tvångsmedel måste således föregås av noggranna beräk-

ningar och bedömningar i fråga om utredningen kan föras fram på ett annat 

mindre ingripande sätt.160  

 

Slutligen ska något också sägas angående kravet på synnerlig anledning för 

att avläsa någons informationssystem än den misstänktes. Med detta krav för-

stås att det ska vara nästintill helt säkert att den misstänkte kommer att kon-

takta det aktuella informationssystemet. Undantaget är avsett att tillämpas re-

striktivt och endast i mycket särartade situationer.161  

5.1.3 Underrättelsefallen 

Hemlig dataavläsning får användas i de brottsbekämpande myndigheternas 

underrättelseverksamhet. Åtgärden syftar i dessa fall till att förebygga, för-

hindra och upptäcka brottslighet utan att det föreligger någon konkret miss-

tanke mot en specifik person.162  

 

Det föreskrivs i 7 § HDAL att ett tillstånd till hemlig dataavläsning får bevil-

jas om det finns en påtaglig risk för att en person kommer att utöva brottslig 

verksamhet som bl.a. innefattar sabotage, mord, terroristbrott, mordbrand och 

spioneri. Bedömningen av om påtaglig risk föreligger ska göras utifrån de 

faktiska omständigheter som är för handen och inte grundas på spekulationer. 

Risken ska inte vara obetydlig eller oklar utan klar och konkret. Det ska även 

vara möjligt att utifrån den aktuella risken se en tydlig förutsebar utveckling 

av omständigheterna.163 Det hänvisas i denna del till de brott som anges i 1 § 

preventivlagen.  

 

På motsvarande sätt kan ett tillstånd till hemlig dataavläsning beviljas om den 

brottsliga verksamheten kommer att utövas inom en organisation eller grupp 

och det befaras att en person som tillhör eller verkar för organisationen eller 

gruppen medvetet kommer att främja denna verksamhet. För att ett sådant 

tillstånd ska beviljas krävs dock att åtgärden är av synnerlig vikt för att för-

hindra den ifrågavarande brottsligheten.164 

 

                                                 
160 Prop. 1988/89:124 s. 44 f.; SOU 2017:89 s. 251 f.  
161 Prop. 2019/20:64 s. 124. 
162 Lindberg, lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, 

Karnov. 
163 Prop. 2013/14:237 s. 106. 
164 7 § andra stycket HDAL. 
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Under vissa förhållanden får en utlänning som utvisats eller avvisats enligt 

utlänningslagen (2005:716) eller lagen (1991:572) om särskild utlännings-

kontroll (LSU) bli föremål för hemlig dataavläsning.165 Ett tillstånd till hem-

lig dataavläsning får då beviljas om det finns synnerliga skäl och det är av 

betydelse för att utreda om utlänningen eller en organisation denne tillhör el-

ler verkar för planlägger eller förbereder terroristbrott.166  

 

Utöver ovan nämnda fall finns det en möjlighet för de brottsbekämpande 

myndigheterna att i ett preventivt syfte använda hemlig dataavläsning för att 

avläsa eller samla in kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter.167 

Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får i så fall beviljas om åtgärden är av 

synnerlig vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet 

som innefattar brott som anges i 2 § lagen (2012:278) om inhämtning av upp-

gifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas 

underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). I dessa brott ingår bl.a. brott för 

vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, sabotage, 

brott mot medborgerlig frihet och spioneri.  

 

Kravet på att åtgärden ska vara av synnerlig vikt skiljer sig i inhämtningsfal-

len från det gällande kravet för andra hemliga tvångsmedel i inhämtningsla-

gen, nämligen att åtgärden ska vara av särskild vikt för att få användas. Det 

har följaktligen ställts upp ett strängare krav för att få använda hemlig data-

avläsning i underrättelseverksamhet för att förebygga och förhindra brott.168 

Anledningen härtill är att hemlig dataavläsning anses vara en mer integritets-

kränkande åtgärd än övriga hemliga tvångsmedel.169 Uttrycket synnerlig vikt 

har samma innebörd här som i förundersökningsfallen.170 

5.1.4 Verkställighet och genomförande 

Ett tillgripande av hemlig dataavläsning kan sägas bestå av fem olika faser. 

Dessa är: kartläggnings- och planeringsfasen, intrångsfasen, installationsfa-

sen, avläsningsfasen samt avslutningsfasen.171 Hur hemlig dataavläsning ge-

nomförs och ett tillstånd till åtgärden verkställs framgår av 22–26 §§ HDAL.  

                                                 
165 9 § HDAL. 
166 9 § fjärde stycket HDAL. 
167 10 § HDAL. 
168 Prop. 2019/20:64 s. 134. 
169 SOU 2017:89 s. 368 f.  
170 Prop. 2019/20:64 s. 224; se avsnitt 5.1.2. 
171 Prop. 2019/20:64 s. 57 f.; SOU 2017:89 s. 233. 
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Den första fasen, kartläggning och planering, går ut på att identifiera och kart-

lägga såväl den person som åtgärden ska riktas mot som dennes informations-

system. Det är den verkställande brottsbekämpande myndigheten (t.ex. poli-

sen) som ansvarar för att samla in nödvändiga fakta enligt denna fas.172  

 

Den andra fasen, intrång, blir aktuell när tillstånd till hemlig dataavläsning 

inhämtats. Fas två innebär att verkställigheten inleds rent praktiskt, varvid 

den ansvarige myndigheten identifierar och nyttjar informationssystemets 

sårbarheter. Med sårbarheter menas i detta sammanhang tekniska brister och 

defekter som gör informationssystemet känsligt för utomstående attacker. 

Även mänskliga misstag och faktorer som obetänksamhet och slarv kan ge 

upphov till sårbarheter. Som ett exempel kan myndigheten förmå personen 

att ladda ner ett skadligt program på sin dator eller telefon. En säkerhetslucka 

kan också användas för att installera en skadlig programkod i det aktuella 

objektet. Genom att utnyttja dylika sårbarheter kan myndigheten bereda sig 

tillgång till de uppgifter som finns på informationssystemet.173 Ett annat sätt 

att få tillgång till informationen på objektet är att använda specifika hårdvaror 

på eller vid den tekniska utrustningen för att exempelvis registrera knappt-

ryckningar. Detta kräver dock fysisk tillgång till objektet.174 

 

Eftersom de brottsbekämpande myndigheterna med hänsyn till det ovanstå-

ende i förekommande fall måste göra intrång i skyddade utrymmen såsom 

bostäder, fordon, arbetsplatser eller föreningslokaler fordras att de har till-

stånd därtill (tillträdestillstånd).175 Detta framgår av 12 § HDAL. Ett sådant 

tillstånd får endast avse en plats där det finns särskild anledning att anta att 

det avläsningsbara informationssystemet finns tillgängligt. För någon annans 

stadigvarande bostad än den misstänktes har ställs ett högre krav, nämligen 

att det ska finnas synnerlig anledning.  

 

Den tredje fasen, installation, handlar om att myndigheten installerar en hård-

vara eller mjukvara i den tekniska utrustningen för att komma åt de efterfrå-

gade uppgifterna. Enbart den typ av uppgift som tillståndet medger får samlas 

in och läsas av. Tekniken måste därför anpassas i enlighet därmed. Om andra 

typer av uppgifter än det som är tillåtet har samlats in och lästs av måste dessa 

omedelbart förstöras. Därtill kommer att Säkerhets- och integritetsskydds-

nämnden (SIN) måste underrättas.176 

 

                                                 
172 Prop. 2019/20:64 s. 57; SOU 2017:89 s. 233 f.   
173 22 § HDAL; prop. 2019/20:64 s. 57 och 160; SOU 2017:89 s. 234 ff.  
174 Prop. 2019/20:64 s. 57 och 160. 
175 Prop. 2019/20:64 s. 227. 
176 23 § HDAL; prop. 2019/20:64 s. 57 och 162 f.; SOU 2017:89 s. 238 f.  
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Vid installationsfasen kan de brottsbekämpande myndigheterna inhämta hjälp 

från teleoperatörer, varmed avses de som enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:389) 

om elektronisk kommunikation tillhandahåller allmänt tillgängliga elektro-

niska kommunikationstjänster eller kommunikationsnät. Om den brottsbe-

kämpande myndigheten begär är teleoperatören skyldig att medverka i sam-

band med verkställighet av hemlig dataavläsning.177 Detta innebär att teleo-

peratörerna ska bistå den verkställande myndigheten med råd om vilka tek-

niska hjälpmedel som bör användas genom att identifiera vilka tjänster en 

specifik användare har och vilka förbindelser som används. Utöver detta kan 

teleoperatörerna ansluta myndigheten till sitt eget nät samt skapa tillfälle för 

att installera myndighetens tekniska hjälpmedel.178  

 

Den fjärde fasen, avläsning, avser själva insamlingen av de uppgifter som 

myndigheten önskar få tillgång till. Insamlingen kan antingen ske löpande 

från det aktuella informationssystemet till myndigheten eller först efter det att 

det använda programmet har avinstallerats eller den utrustning som har an-

vänts återförts till myndigheten.179 

 

Den femte och sista fasen, avslutning, innebär att verkställigheten ska avslu-

tas. Därvid ska de tekniska hjälpmedel som har använts för hemlig dataavläs-

ning avlägsnas eller göras obrukbara. Om ett program eller liknande har in-

stallerats ska även detta avinstalleras och tas bort.180 

 

Eftersom hemlig dataavläsning inte sällan torde verkställas genom att säker-

hetsbrister och sårbarheter utnyttjas uppkommer en inte obetydlig risk för in-

formationssäkerheten. Till exempel kan bristerna medföra att informationen 

på ett informationssystem sprids till andra obehöriga. Härtill ska läggas att 

det alltjämt föreligger en risk för minskad säkerhet i och utanför det aktuella 

informationssystemet, vilket kan komma att drabba hela allmänheten. Det är 

i detta sammanhang viktigt att påpeka att de brottsbekämpande myndighet-

erna inte har någon i lag föreskriven skyldighet att rapportera sårbarheter, sä-

kerhetsrisker och övriga brister som upptäckts i ett informationssystem till 

dess tillverkare.181  

 

Det har till följd av detta ansetts lämpligt att införa ett aktsamhetskrav i 25 § 

HDAL.182 Av bestämmelsen följer att när hemlig dataavläsning verkställs får 

någon olägenhet eller skada inte förorsakas utöver vad som är absolut nöd-

vändigt. Vidare får informationssäkerheten i andra informationssystem än det 

                                                 
177 24 § HDAL. 
178 Prop. 2019/20:64 s. 176 ff.  
179 Prop. 2019/20:64 s. 58; SOU 2017:89 s. 239. 
180 Prop. 2019/20:64 s. 58; SOU 2017:89 s. 240.  
181 Prop. 2019/20:64 s. 161 f.  
182 Prop. 2019/20:64 s. 164 f.  
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som är aktuellt inte åsidosättas, försämras eller skadas. För att ytterligare sä-

kerställa att informationssäkerheten inte skadas ska den verkställande myn-

digheten vid verkställighet av tvångsmedlet utse kompetenta och utbildade 

personer som är särskilt lämpade och i övrigt erfarna.183 

5.2 Rättssäkerhetsgarantier och 
skyddsmekanismer  

5.2.1 Tillståndsprövning 

Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får enligt 14 § HDAL endast beslutas 

av rätten efter en föregående domstolsprövning. Detta gäller såväl förunder-

sökningsfallen som underrättelsefallen. Denna regel är emellertid inte undan-

tagslös. I vissa brådskande fall kan åklagaren fatta interimistiska beslut i en-

lighet med 17 § första stycket HDAL. De rekvisit som därvid måste uppfyllas 

är att det för att utreda eller förhindra brottslighet skulle medföra en väsentlig 

fördröjning att invänta domstolsprövning och inhämta rättens tillstånd.  

 

Av 17 § andra stycket HDAL framgår att åklagarens beslut att ge tillstånd till 

hemlig dataavläsning ska utan dröjsmål anmälas till rätten som skyndsamt 

prövar ärendet. Rätten får i det fall den anser att det inte finns skäl för åtgärden 

upphäva åklagarens beslut. Enligt tredje stycket får rätten, efter det att verk-

ställighet har skett av åklagarens tillstånd, bestämma att de uppgifter som lästs 

av eller tagits upp inte ska användas till någons nackdel i en brottsutredning 

om det har saknats skäl för åtgärden. 

 

Så snart en ansökan om tillstånd till hemlig dataavläsning har inkommit till 

rätten ska den enligt 16 § HDAL utse ett offentligt ombud i ärendet och därtill 

hålla ett sammanträde. Det offentliga ombudet är någon som är eller har varit 

advokat eller ordinarie domare. Ombudet har rätt till att dels ta del av det som 

förekommer i ärendet, dels yttra sig i ärendet och dels överklaga rättens beslut 

till högre instans.184 

 

I 18 § HDAL föreskrivs vad ett beslut om hemlig dataavläsning ska innehålla. 

Det anges bl.a. att det i tillståndet ska stå vilken tid och vilket avläsningsbart 

informationssystem tillståndet avser samt vilken typ av uppgift som får läsas 

av eller tas upp. Det ska i tillståndet även anges villkor för att tillgodose in-

tresset av att enskildas personliga integritet inte kränks i onödan. Vilka villkor 

som bäst lämpar sig att stipuleras i tillståndet beror på omständigheterna i det 

individuella fallet. Ett sådant villkor kan avse att användningen av hemlig 

                                                 
183 26 § HDAL. 
184 Prop. 2002/03:74 s. 22 ff.; prop. 2019/20:64 s. 150. 
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dataavläsning begränsas med hänsyn till tredje persons integritet, om det finns 

en risk att andra personer som inte är föremål för övervakning kan komma att 

drabbas av åtgärden.185 

 

Ett beslut om tillstånd till hemlig dataavläsning får enligt 20 § första stycket 

HDAL verkställas omedelbart. Beslutet ska enligt 20 § andra stycket HDAL 

omedelbart upphävas om det inte längre föreligger skäl för att verkställa åt-

gärden. 

5.2.2 Hantering av upptagningar och 
uppteckningar  

Upptagningar och uppteckningar som har gjorts vid hemlig dataavläsning ska 

snarast möjligt granskas. Detta gäller både förundersökningsfallen och under-

rättelsefallen. Granskningen ska ta sikte på huruvida upptagningarna och upp-

teckningarna är av betydelse från brottsutrednings- eller underrättelsesyn-

punkt för att bekämpa, utreda, förhindra och förebygga brottslighet eller om 

de saknar särskilt värde. Om uppgifterna är av betydelse får de under vissa 

omständigheter bevaras.186  

 

I förundersökningsfallen ska upptagningarna och uppteckningarna bevaras 

fram till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller om målet 

annars slutligt har avgjorts i domstol.187  

 

I underrättelsefallen skiljer sig regleringen delvis åt beroende på vilken lag 

som tillämpas. Enligt 13 § preventivlagen ska upptagningar och uppteck-

ningar i de delar de är av betydelse för att förhindra förestående brott bevaras 

så länge det behövs.188 I fallen där LSU tillämpas äger motsvarande regler för 

förundersökningsfallen tillämplighet. I den mån upptagningen eller uppteck-

ningen inte är av betydelse för ändamålet med avlyssningen ska den omedel-

bart förstöras efter granskningen.189 Av 8 § inhämtningslagen framgår att 

uppteckningar ska i de delar de är av betydelse för att förebygga, förhindra 

eller upptäcka brottslighet bevaras så länge det behövs. De ska därefter för-

störas.190  

                                                 
185 Prop. 2019/20:64 s. 156. 
186 28–31 §§ HDAL. 
187 28 § första stycket HDAL; 27 kap. 24 § rättegångsbalken. 
188 29 § HDAL. 
189 30 § HDAL. 
190 31 § HDAL. 
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5.2.3 Underrättelse till enskild 

Som huvudregel ska den som har varit föremål för hemlig dataavläsning i 

efterhand underrättas om det. Detta gäller såväl förundersökningsfallen som 

underrättelsefallen. Det finns emellertid ett flertal undantag från denna hu-

vudregel. Vad angår hemlig dataavläsning under förundersökning framgår det 

av 28 § andra stycket HDAL att motsvarande regler som gäller för de hemliga 

tvångsmedlen enligt 27 kap. 31–33 §§ rättegångsbalken även gäller för hem-

lig dataavläsning. Den misstänkte ska underrättas om att denne har varit utsatt 

för hemligt tvångsmedel så snart det kan ske utan men för utredningen, dock 

senast en månad efter det att förundersökningen avslutats. I vissa fall ska även 

innehavaren av ett informationssystem eller en plats underrättas därom.191  

 

Den aktuella underrättelsen ska innehålla vissa uppgifter. Det ska därav 

framgå vilket tvångsmedel som har använts och under vilken tid. Den miss-

tänkte ska även få veta vilken brottsmisstanke som har legat till grund för 

åtgärden. I förekommande fall ska underrättelsen innehålla uppgift om tele-

fonnummer, adress, vilken kommunikationsutrustningen samt vilken plats 

avlyssningen eller övervakningen har avsett.192 På grund av vissa angivna 

sekretessgrunder, t.ex. om förundersökningssekretess föreligger, kan under-

rättelsen skjutas upp eller helt underlåtas att lämnas. Underrättelse sker heller 

inte om hemlig dataavläsning använts mot vissa brott inom Säkerhetspolisens 

verksamhetsområde, dvs. huvudsakligen brott mot Sveriges säkerhet.193  

 

Vad gäller underrättelsefallen sker underrättelse endast enligt preventivlagen. 

Det som gäller för underrättelse i förundersökningsfallen äger i stor grad till-

lämplighet även på underrättelsefallen enligt preventivlagen.194 Någon under-

rättelse sker inte för åtgärder som vidtas enligt LSU eller inhämtningsla-

gen.195 

 

Om underrättelse inte lämnas på grund av att något av undantagen ovan är för 

handen ska SIN ändå underrättas.196 Detsamma gäller om inhämtning sker 

enligt inhämtningslagen.197 

                                                 
191 27 kap. 31 § rättegångsbalken.  
192 27 kap. 32 § rättegångsbalken. 
193 27 kap. 33 § rättegångsbalken; prop. 2019/20:64 s. 45; Lindberg, rättegångsbalken 

(1942:740) 27 kap. 33 §, Karnov. 
194 16–18 §§ preventivlagen.  
195 Prop. 2019/20:64 s. 45. 
196 14 b § förundersökningskungörelsen (1947:948) och förordningen (2007:1144) om full-

görande av underrättelseskyldighet enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra 

vissa särskilt allvarliga brott. 
197 5 § inhämtningslagen.  
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5.2.4 Parlamentarisk kontroll 

Åklagarmyndigheten har till uppgift att varje år sammanställa statistiska upp-

gifter om hemliga tvångsmedel.198 Utifrån denna sammanställning tillställer 

regeringen riksdagen en skrivelse varje år. I skrivelsen redogör regeringen för 

hur reglerna avseende hemliga tvångsmedel i förundersökningsfallen och 

underrättelsefallen har tillämpats.199 Syftet med en sådan redovisning är dels 

att öka allmänhetens insyn i tillämpningen av hemliga tvångsmedel och det 

befintliga regelverket kring desamma, dels att underställa användningen av 

hemliga tvångsmedel riksdagens granskning.200  

 

Det är mot den anförda bakgrunden alltjämt regeringens avsikt att fortsätta 

redovisa de brottsbekämpande myndigheternas användning av hemliga 

tvångsmedel. Med hänsyn till det avsevärda integritetsintrång hemlig dataav-

läsning medför för den enskilde individen och för att löpande kunna utvärdera 

HDAL finns det skäl att även inkludera uppgifter om användningen av hemlig 

dataavläsning i den årliga skrivelsen som blir föremål för riksdagens gransk-

ning.201  

5.2.5 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

SIN är den myndighet som ansvarar för att utöva tillsyn över de brottsbekäm-

pande myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel.202 Den tillsyn 

som nämnden bedriver ska särskilt syfta till att säkerställa att tvångsmedels-

användningen sker i enlighet med lagar och författningar. SIN har vidare till 

uppgift att inom sin verksamhet och sitt tillsynsområde värna rättssäkerheten 

och skyddet för den personliga integriteten.203  

 

SIN består av tio ledamöter, vilka utses av regeringen med en mandatperiod 

på fyra år. Ledamöterna ska med beaktande av omdömesförmåga, självstän-

dighet, laglydnad och övriga omständigheter vara lämpliga för uppdraget. 

Ordföranden och vice ordföranden i SIN ska vara eller ha varit ordinarie do-

mare eller ha en annan motsvarande juridisk bakgrund. De övriga ledamö-

terna utses på förslag av partigrupperna i riksdagen.204 

 

                                                 
198 Prop. 2019/20:64 s. 52 f.; se avsnitt 4.3.  
199 Skr. 2019/20:56 s. 1 och 4.  
200 Prop. 2019/20:64 s. 173. 
201 Prop. 2019/20:64 s. 173. 
202 1 § förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämn-

den; 1–2 §§ lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet; prop. 

2019/20:64 s. 173 ff.  
203 1–2 §§ lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 
204 5 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 
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Nämnden ska utöva tillsyn genom inspektioner och andra undersökningar. På 

begäran av en enskild ska nämnden kontrollera om denne har varit utsatt för 

ett hemligt tvångsmedel och om användningen har skett i enlighet med gäl-

lande lag.205 Om SIN finner att hemliga tvångsmedel har använts i strid med 

lag ska nämnden anmäla detta till behörig myndighet. I fråga om skadestånds-

ansvar för staten får nämnden anmäla detta även till Justitiekanslern. Justitie-

kanslern ska då utreda huruvida en felaktighet som har förekommit i samband 

med användning av tvångsmedel kan föranleda skadeståndsansvar för staten. 

I så fall ska Justitiekanslern bereda den berörde individen tillfälle att fram-

ställa skadeståndsanspråk mot staten.206  

 

Riksrevisionen har bedömt att SIN utför sina uppgifter på ett ändamålsenligt 

sätt. Det är vidare Riksrevisionens mening att de brottsbekämpande myndig-

heterna tar SIN:s uttalanden på allvar och i en stor utsträckning följer dessa 

när det gäller synpunkter om regelefterlevnad.207 

 

För att underlätta nämndens tillsyn över användningen av hemlig dataavläs-

ningen har det i 21 § HDAL införts en bestämmelse om att rätten, när den har 

beslutat i frågor rörande hemlig dataavläsning, skyndsamt ska underrätta SIN 

härom. 

5.2.6 Justitieombudsmannen  

Justitieombudsmannens tillsyn bedrivs huvudsakligen genom dels prövning 

av klagomål och anmälningar som inkommer från allmänheten, dels inspekt-

ioner, undersökningar och granskningar som Justitieombudsmannen finner 

påkallad. Om det av en av Justitieombudsmannen initierad utredning fram-

kommer uppgifter som ger vid handen att en myndighet eller en tjänsteman 

begått en felaktig handling mynnar ärendet ut i ett beslut, i vilket Justitieom-

budsmannen lämnar ett uttalande. Uttalandet består vanligtvis av kritik eller 

allvarlig kritik. Justitieombudsmannen kan inte desto mindre som särskild 

åklagare väcka åtal mot en befattningshavare.208 

 

                                                 
205 3 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 
206 20 § förordningen med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och 11 § 

förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern.  
207 RiR 2016:2 s. 8 och 11.  
208 5–6 §§ lagen med instruktion för Riksdagens ombudsmän. 
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6 Överväganden kring hemlig 
dataavläsning 

6.1 Behov och ändamål 

Lagstiftaren har motiverat införandet av hemlig dataavläsning huvudsakligen 

av två skäl. Det första skälet är för att på ett mer effektivt sätt kunna komma 

åt data som visserligen går att samla in genom de övriga hemliga tvångsmed-

len, men som på grund av anonymisering och kryptering inte går att faktiskt 

ta del av. Genom hemlig dataavläsning kan dessutom mer precisa platsupp-

gifter inhämtas och det blir enklare att identifiera en misstänkt person genom 

att exempelvis aktivera en utrustnings kamera eller mikrofon i stället för att 

på mer traditionellt sätt ägna sig åt hemlig kameraövervakning eller hemlig 

rumsavlyssning. 209  

 

Det andra skälet är för att kunna samla in och komma åt information som 

annars inte går att ta del av genom hemliga tvångsmedel enligt 27 kap. rätte-

gångsbalken. Informationen avser uppgifter och data som lagras eller före-

kommer på en teknisk utrustning eller molntjänst. Hemlig dataavläsning an-

vänds i dessa fall som en ny metod för att i realtid få åtkomst till den lagrade 

eller förekommande informationen. Eftersom de tekniska utrustningar som av 

de brottsbekämpande myndigheterna beslagtas inte sällan innehåller antingen 

kryptering eller raderingsprogram kan uppgifterna inte kommas åt genom be-

slag.210  

 

Lagstiftaren har i bedömningen av huruvida det föreligger ett reellt och på-

tagligt behov av hemlig dataavläsning till synes helt utgått från den kvalitativa 

behovsbeskrivning som de brottsbekämpande myndigheterna har redogjort 

för.211 Remissinstanserna har generellt sett inte haft någon invändning mot att 

det finns ett verkligt behov av hemlig dataavläsning. Majoriteten av remiss-

instanserna instämmer också i den problembild som har framkommit.212 

Några remissinstanser har oaktat detta haft synpunkter på behovsfrågan.  

 

Stockholms universitet har i och för sig inte ifrågasatt myndigheternas upp-

levda behov av åtgärden, men har trots det anfört att det saknas statistik och 

en övergripande bild av behovets omfattning. Universitetet har invänt att den 

begränsade statistik som finns att tillgå indikerar att det finns ett begränsat 

                                                 
209 Prop. 2019/20:64 s. 69 ff. 
210 Prop. 2019/20:64 s. 74–80. 
211 Prop. 2019/20:64 s. 68–80. 
212 Prop. 2019/20:64 s. 69–80. 
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behov av hemlig dataavläsning. Universitetet har ytterligare framhållit att de 

typexempel myndigheterna har lämnat inte ger vid handen huruvida krimina-

liteten har ökat, minskat eller bytt karaktär.213  

 

Lagstiftaren anser att den lägesbild som de brottsbekämpande myndigheterna 

har beskrivit tillsammans med övriga uppgifter från Brå och Europol sam-

mantaget ger en klar uppfattning om behovet av hemlig dataavläsning.214  

 

HI3G Access AB har avseende behovsfrågan anfört att lagstiftaren i stället 

bör överväga att utvidga de straffprocessuella tvångsmedlen att omfatta leve-

rantörer som tillhandahåller krypterade kommunikationstjänster.215 Lagstifta-

ren har inte bemött denna invändning. Däremot kan det i sammanhanget på-

pekas att inte ens leverantörerna i vissa fall har möjlighet att dekryptera eller 

ta del av korrespondensen mellan två individer.216 

 

Datainspektionen har erinrat att lagstiftaren borde ha prövat behovet för vart 

och ett av de brott som kan aktualisera hemlig dataavläsning. 217 Vidare har 

flera remissinstanser ansett att hemlig dataavläsning endast bör vara förbe-

hållet den mest allvarliga brottsligheten, exempelvis terroristbrott.218 Sveriges 

advokatsamfund har dessutom framhållit att hemlig dataavläsning endast bör 

användas av Säkerhetspolisen vid mycket allvarlig brottslighet som utgör hot 

mot Sveriges säkerhet.219  

 

Lagstiftaren har för varje respektive uppgift som kan inhämtas med hjälp av 

hemlig dataavläsning som utgångspunkt utgått från det bakomliggande 

tvångsmedlet. Om kommunikationsavlyssningsuppgifter inhämtas genom 

hemlig dataavläsning ska motsvarande regler för hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation tillämpas osv. Lagstiftaren har motiverat en så-

dan lagstiftningsteknik med att de brott och straffnivåer som bör kunna för-

anleda hemlig dataavläsning utifrån de uppgifter som samlas in är ändamåls-

enliga och motsvarar det behov som föreligger. Ifall kravet för att tillgripa 

hemlig dataavläsning skulle sättas högre eller om tvångsmedlet endast skulle 

förbehållas Säkerhetspolisen skulle tillämpningsområdet bli alltför snävt på 

ett sätt som inte stämmer överens med det aktuella behovet.220  

                                                 
213 Stockholms universitets remissyttrande, s. 1 f.  
214 Prop. 2019/20:64 s. 70 f.  
215 HI3G Access AB:s remissyttrande, s. 1. 
216 WhatsApp, WhatsApp Säkerhet. 
217 Datainspektionens remissyttrande, s. 3. 
218 Civil Rights Defenders remissyttrande, s. 2 f.; SOU 2017:89 s. 588; Dataskydd.net:s re-

missyttrande, s. 3 f.  
219 SOU 2017:89 s. 587 f. 
220 Prop. 2019/20:64 s. 114 ff.; SOU 2017:89 s. 350 ff. 
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6.2 Effektivitet 

För att genomföra hemlig dataavläsning krävs ett omfattande förberedelsear-

bete för att identifiera och kartlägga de personer och informationssystem som 

ska vara föremål för åtgärden. För detta fordras att de verkställande myndig-

heterna har tillräckligt med personal och resurser. Därtill är det av stor vikt 

att myndigheterna har nödvändig teknisk kunskap och kapacitet för att dels 

kunna komma åt uppgifterna, dels bearbeta och analysera dem. Med hänsyn 

till denna stora resursåtgång och i förekommande fall långa tidsperiod som 

krävs för att verkställa hemlig dataavläsning har lagstiftaren bedömt att hem-

lig dataavläsning kommer att användas i färre ärenden än där det finns behov 

av den. Åtgärden kommer därför i kvantitativ mening att få begränsad effekt. 

Däremot menar lagstiftaren att åtgärden kommer att vara mycket effektiv i de 

fall den kan genomföras. Då kommer åtgärden att ge en avsevärd bättre till-

gång till information än vad som annars är möjligt med andra tvångsmedel.221 

 

Lagstiftaren har, liksom Sveriges advokatsamfund, påtalat att effektiviteten 

kan komma att påverkas av de kriminellas agerande. Det kan handla om t.ex. 

att säkerhetsbrister i en teknisk utrustning åtgärdas eller att den misstänkte på 

något sätt uppmärksammar att denne utsätts för åtgärden. Vidare finns det en 

risk att de kriminella ändrar sitt beteende och exempelvis i en mindre utsträck-

ning använder tekniska kommunikationstjänster.222 Det finns även en risk att 

kriminella exempelvis införskaffar och använder särskilda mobiltelefoner 

som är hårt krypterade, vilka är nästintill omöjliga att komma åt.223 I sådana 

fall, har lagstiftaren anfört, kan traditionella spaningsmetoder eller andra 

tvångsmedel sättas in. De kriminellas agerande kommer dock inte att påverka 

hemlig dataavläsnings effektivitet i den mån att åtgärden inte borde använ-

das.224  

 

Nästan alla remissinstanser har instämt i att hemlig dataavläsning på ett över-

gripande plan förväntas bli en effektiv åtgärd i förhållande till föreliggande 

behov.225 Stockholms universitet har kritiserat lagstiftningen på den grunden 

att det saknas en utförlig redogörelse av hur effektiv hemlig dataavläsning 

förväntas bli. Dessutom kommer det bli omöjligt att utvärdera lagens verkan 

och effektivitet eftersom det saknas initial statistik (kontrolldata) om proble-

mets omfattning. Lagstiftningen kan alltså inte anses vara evidensbaserad. 

Universitetet har ytterligare framhållit att det är oacceptabelt att föreslå en 

                                                 
221 Prop. 2019/20:64 s. 80 ff.; SOU 2017:89 s. 281–296, 670 och 676 ff. 
222 Prop. 2019/20:64 s. 83; SOU 2017:89 s. 585.  
223 Moll, Så fungerar en hårt krypterad telefon. 
224 Prop. 2019/20:64 s. 83. 
225 Prop. 2019/20:64 s. 80 f. 
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lagstiftning utan att det finns möjlighet att mäta dess faktiska verkan och kon-

sekvenser.226  

 

Lagstiftaren har ansett att en analys av ett tvångsmedels effektivitet är för-

knippat med svårigheter eftersom det är svårt att förutse effektiviteten innan 

åtgärden har införts och prövats. Samtidigt måste någon form av bedömning 

göras för att åtgärden ska kunna införas. Det har varit lagstiftarens mening att 

en sådan analys av effektiviteten inte kräver statistiska data eller kvantitativa 

uppgifter, utan analysen bör vara så bred som möjligt.227  

 

Ett annat bekymmer som har lyfts fram avseende hemlig dataavläsnings ef-

fektivitet avser det platskrav som finns för att ta del av kameraövervaknings-

uppgifter och rumsavlyssningsuppgifter. Polismyndigheten och Tullverket 

har framhållit att åtgärden riskerar bli verkningslös om det finns ett platskrav 

för att ta del av nämnda uppgifter eftersom det för den misstänkte är mycket 

enkelt att förflytta sig tillsammans med den bärbara kommunikationsutrust-

ningen. Om en sådan förflyttning sker måste de verkställande myndigheterna 

bedriva ett synnerligen omfattande spaningsarbete för att återigen kunna lo-

kalisera den misstänkte och dennes utrustning. Förutom förlust i effektivitet 

kommer ett sådant förfarande medföra ytterligare integritetskränkningar. Pro-

blemet med platskrav gör sig gällande även för hemlig kameraövervakning 

och hemlig rumsavlyssning. I dessa fall har de kriminella lärt sig att anpassa 

sitt beteende och exempelvis byter mötesplats med mycket kort varsel. Mot-

svarande problem kvarstår även vid en tillämpning av hemlig dataavläs-

ning.228 I detta sammanhang har Datainspektionen påpekat att de verkstäl-

lande myndigheterna, för att säkerställa att platskravet följs, måste tillse att 

hemlig dataavläsning inte genomförs på platser som inte omfattas av tillstån-

det. Hur detta ska ske är inte klarlagt, men det kan ge upphov till betydande 

integritetsrisker.229  

 

Lagstiftaren har motiverat ett införande av platskravet med att de övervägan-

den som tidigare har gjorts beträffande hemlig kameraövervakning och hem-

lig rumsavlyssning alltjämt äger giltighet. Som ett skäl har angetts att det på 

förhand vore svårt att tillämpa proportionalitetsprincipen om åtgärden i stället 

skulle kopplas till en individ och inte till en plats. Det skulle även medföra 

alltför stora integritetsintrång om åtgärden kopplas till en person.230 

 

                                                 
226 Stockholms universitets remissyttrande, s. 1 f. 
227 Prop. 2019/20:64 s. 81. 
228 Polismyndighetens remissyttrande, s. 1 f.; Tullverkets remissyttrande, s. 2.  
229 Datainspektionens remissyttrande, s. 5.  
230 Prop. 2019/20:64 s. 119 ff.; SOU 2017:89 s. 353 f. 
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Som ett sista effektivitetsproblem har Polismyndigheten och Säkerhetspoli-

sen nämnt att det framstår som svårförståeligt varför lagstiftaren valt att ställa 

ett högre krav på hemlig dataavläsning när den används enligt inhämtnings-

lagen, än det som annars normalt följer av lagen.231  

 

Lagstiftaren har bedömt att det är erforderligt med ett strängare krav på hem-

lig dataavläsning med hänsyn till det mer omfattande integritetsintrång hem-

lig dataavläsning innebär.232  

6.3 Integritetsintrång 

Lagstiftaren har bedömt att hemlig dataavläsning medför en ökad risk för en-

skildas personliga integritet. Den ökade risken består i att hemlig dataavläs-

ning kan bidra till väsentligen mer information om en individs förehavanden. 

Dessutom kan mer detaljerade uppgifter om någons geografiska position er-

hållas. Till dessa faktorer ska läggas att ett intrång i någons utrustning eller 

utrymme för att verkställa hemlig dataavläsning också medför en ökad risk 

för den personliga integriteten.233  

 

Vid bedömningen av om hemlig dataavläsning medför ökade risker för den 

personliga integriteten har lagstiftaren utgått från det mervärde ett tillgripande 

av hemlig dataavläsning kan ge i jämförelse med de övriga hemliga tvångs-

medlen. Eftersom många av de uppgifter som hemlig dataavläsning kan ge 

tillgång till redan kan tas upp av de övriga hemliga tvångsmedlen har den 

ökade risken för den personliga integriteten ansetts vara begränsad.234 Inte 

desto mindre kan ett tillstånd till hemlig dataavläsning omfatta samtliga åt-

gärder på en och samma gång. Det blir då möjligt att fullständigt kartlägga en 

persons liv och förehavanden. En sådan totalövervakning innebär synnerligen 

stora risker för den personliga integriteten både för den som utsätts för åtgär-

den och andra som på annat sätt berörs av åtgärden.235  

 

Det föreligger också en viss risk för ändamåls- och tillämpningsglidning av 

lagstiftningen. Den omfattande och snabba utveckling som har skett av den 

digitala världen kommer antagligen att fortsätta i samma takt. Detta medför 

att allt fler uppgifter kommer att kopplas upp på nätet, vilket gör uppgifterna 

                                                 
231 Polismyndighetens remissyttrande, s. 2; Säkerhetspolisens remissyttrande, s. 2.  
232 Prop. 2019/20:64 s. 134; SOU 2017:89 s. 368. 
233 Prop. 2019/20:64 s. 83–88; SOU 2017:89 s. 296–311. 
234 Prop. 2019/20:64 s. 83–88; SOU 2017:89 s. 296–311. 
235 SOU 2017:89 s. 306 och 587. 
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tillgängliga för hemlig dataavläsning. Lagstiftningen om hemlig dataavläs-

ning kan därför i framtiden komma att tillämpas på ett sätt som ursprungligen 

inte var avsett.236  

 

Datainspektionen har framhävt att den kränkning hemlig dataavläsning med-

för måste värderas betydligt högre än vad lagstiftaren har gjort. Anledningen 

härtill är bl.a. att en individ självmant kan ha valt att kryptera viss känslig 

information. En möjlighet att ta del av dessa uppgifter genom hemlig dataav-

läsning medför därför mycket stora risker för den personliga integriteten.237 

 

Lagstiftaren har vidhållit att de avvägningar som har skett för de övriga hem-

liga tvångsmedlen alltjämt gäller, varför utgångspunkt bör tas i de reglerna. 

Med stöd av hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation kan samma 

uppgifter samlas in som genom hemlig dataavläsning. Problemet är emeller-

tid att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation till stor del fångar 

upp krypterad information som sedan måste dekrypteras, vilket är en kompli-

cerad metod. Därför föranleder hemlig dataavläsning i sig inte någon utvidg-

ning av vilka uppgifter som kan läsas av, utan att det blir smidigare och mer 

effektivt. Till det anförda kommer att kommunikationen många gånger är 

krypterade på grund av att de tjänster som tillhandahålls överlag är krypte-

rade. Detta innebär att individerna inte alltid självmant har valt att kryptera 

informationen.238 

 

Stockholms universitet har befarat att ett genomförande av hemlig dataavläs-

ning kan, med hänsyn till de stora resurser som binds till ett enskilt fall, utgöra 

ett avsevärt integritetsintrång. Detta gäller i synnerhet om det senare visar sig 

att åtgärden har riktats mot en oskyldig person. Exempelvis kan andra perso-

ner anonymt felaktigt peka ut någon som brottsling och lämna anonyma tips 

om förestående grova brott till myndigheterna.239 Lagstiftaren har bemött 

detta argument med att en sådan risk föreligger även för de hemliga tvångs-

medlen i 27 kap. rättegångsbalken.240 

 

Flera remissinstanser har anfört att hemlig dataavläsning riskerar att utgöra 

ett mycket stort intrång i den personliga integriteten.241 Därutöver har 

Svenska journalistförbundet ansett att hemlig dataavläsning innebär ett para-

                                                 
236 SOU 2017:89 s. 309. 
237 Datainspektionens remissyttrande, s. 3. 
238 Prop. 2019/20:64 s. 85.  
239 Stockholms universitets remissyttrande, s. 3.  
240 Prop. 2019/20:64 s. 85. 
241 Civil Rights Defenders remissyttrande, s. 1; Föreningen för digitala fri- och rättigheters 

remissyttrande, s. 1; Google Sweden AB:s remissyttrande, s. 1.  
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digmskifte såtillvida att de brottsbekämpande myndigheterna i princip i hem-

lighet kan göra en husrannsakan i en persons tekniska utrustning och beslagta 

densamma genom att ta del av de uppgifter som utrustningen innehåller.242  

 

Även om det fortfarande är möjligt att ta del av den aktuella informationen 

med stöd av andra tvångsmedel har lagstiftaren instämt i att hemlig dataav-

läsning medför en ökad risk för intrång i den personliga integriteten. Som ett 

exempel har angetts att det inte är möjligt att göra ett beslag i underrättelse-

fallen, medan det i dessa fall är tillåtet att genomföra hemlig dataavläsning. 

Samtidigt informeras den utsatte personen om ett beslag, medan hemlig data-

avläsning verkställs i hemlighet utan att personen underrättas därom.243 

 

Datainspektionen har uttryckt viss skepticism avseende hur svårigheterna 

med att identifiera ett visst informationssystem och koppla det till en miss-

tänkt person kommer att hanteras och lösas.244 Lagstiftaren har anfört att det 

är en uppgift för de brottsbekämpande myndigheterna att se till att beviskravet 

är uppfyllt gällande kopplingen mellan ett informationssystem och en miss-

tänkt person. Detta kan exempelvis ske genom spaningsarbete.245 

 

Civil Rights Defenders och Dataskydd.net har motsatt sig att även andra än 

de som faktiskt är misstänkta kan komma att utsättas för hemlig dataavläs-

ning. Att rikta åtgärden mot en annan person än den misstänkte vore en alltför 

långtgående tillämpning av hemlig dataavläsning. En sådan användning med-

för ytterst stora integritetsintrång som riskerar leda till missbruk eftersom till-

räckligt skydd saknas.246 

 

Enligt lagstiftaren är det nödvändigt att ibland kunna använda hemlig dataav-

läsning i dessa fall. Det kan då handla om att utreda mycket allvarlig brotts-

lighet. Motsvarande kan ske med de övriga hemliga tvångsmedlen. För hem-

lig dataavläsning har det uppställts ett högt krav, vilket innebär att åtgärden 

endast bör komma till användning i mycket särpräglade situationer.247 

 

Ett flertal remissinstanser har pekat på det faktum att ett genomförande av 

hemlig dataavläsning kan medföra stora risker för informationssäkerheten. 

Detta framför allt med hänsyn till att det för myndigheterna inte finns någon 

rapporteringsskyldighet avseende upptäckta sårbarheter i informationssyste-

men. Att inte täppa till de brister som föreligger i informationssystemen kan 

                                                 
242 Svenska journalistförbundets remissyttrande, s. 2.  
243 Prop. 2019/20:64 s. 87. 
244 Datainspektionens remissyttrande, s. 5. 
245 Prop. 2019/20:64 s. 123. 
246 Civil Right Defenders remissyttrande, s. 4 f.; Dataskydd.net:s remissyttrande, s. 4.  
247 Prop. 2019/20:64 s. 123 ff.; SOU 2017:89 s. 358 ff.  
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drabba allmänheten i stort genom att dessa sårbarheter utnyttjas av utomstå-

ende för att genomföra cyberattacker m.m. 248  

 

Lagstiftaren har konstaterat att de sårbarheter som existerar kommer att för 

operatören eller tillverkaren vara okända oavsett om de brottsbekämpande 

myndigheterna får kännedom om dem. Den som får kännedom om sårbarhet-

erna och som har tillräcklig teknisk kunskap kan därför komma att utnyttja 

dem oberoende av myndigheternas arbete.249  

6.4 Förekomsten av 
rättssäkerhetsgarantier och 
skyddsmekanismer 

Regleringen kring de hemliga tvångsmedlen och de rättssäkerhetsgarantier 

som omgärdar dem blir regelbundet föremål för utvärdering. De utvärderingar 

och utredningar som har genomförts har kommit fram till att hemliga tvångs-

medel i svensk rätt generellt sett uppfyller regeringsformens och Europakon-

ventionens krav.250 Det är emellertid angeläget att kritiskt peka på några 

aspekter av skyddsmekanismerna för hemlig dataavläsning.  

 

Åtskilliga remissinstanser har med beaktande av det integritetsintrång hemlig 

dataavläsning utgör ifrågasatt lämpligheten av att en åklagare kan fatta ett 

interimistiskt beslut. Att en åklagare ska få möjligheten att ge tillstånd till 

hemlig dataavläsning inger betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt. Därför 

är det angeläget att rätten att ge tillstånd till hemlig dataavläsning, i vart fall 

under lagstiftningens försöksperiod, endast förbehålls en domstol.251 

 

Lagstiftaren är enig med att en ordning där åklagaren under vissa förutsätt-

ningar får ge tillstånd kan föranleda en viss försvagad rättssäkerhet. Däremot 

har lagstiftaren angett att det finns ett påtalat behov av att i vissa brådskande 

fall få tillstånd till tvångsmedlet. Åtgärden riskerar annars att inte bli effektiv. 

Därtill har lagstiftaren betonat att åklagarens beslut att ge tillstånd under 

dröjsmål ska underkastas domstolsprövning, varvid rätten skyndsamt ska 

                                                 
248 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps remissyttrande, s. 1 ff.; Kungliga tekniska 

högskolans remissyttrande, s. 1 f.; Föreningen för digitala fri- och rättigheters remissyttrande, 

s. 2 f.; Stiftelsen för Internetinfrastrukturs remissyttrande, s. 5 ff.; Dataskydd.net:s remissytt-

rande, s. 1 f. och 10 ff.; IT&Telekomföretagens remissyttrande, s. 1 ff.; HI3G Access AB:s 

remissyttrande, s. 1. 
249 Prop. 2019/20:64 s. 161 f.  
250 Se bl.a. SOU 2012:44 och SOU 2018:61; prop. 2019/20:64 s. 167. 
251 SIN:s remissyttrande, s. 3; Datainspektionens remissyttrande, s. 4; SOU 2017:89 s. 591 

f.; Uppsala universitets remissyttrande, s. 1; Svenska journalistförbunds remissyttrande, s. 2. 
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pröva ärendet. Dessutom gäller samma krav på prövning och innehåll av åkla-

garens beslut som ett tillstånd vilket har getts av en domstol.252  

 

Datainspektionen har befarat att bestämmelserna om förstörande av upptag-

ningar och uppteckningar efter granskning kommer att leda till att stora mäng-

der uppgifter rutinmässigt bevaras under en längre tid. Det vore bättre om de 

handlingar som inte är relevanta för att utreda brott förstörs omedelbart efter 

att de har granskats.253 Lagstiftaren har emellertid inte delat Datainspektion-

ens uppfattning och har ansett att den nuvarande regleringen är att föredra.254 

6.5 Proportionalitet 

Lagstiftaren har bedömt att HDAL – såvida det finns tillräckliga rättssäker-

hetsgarantier och skyddsmekanismer – i förhållande till behov, effektivitet 

och integritet är proportionerlig.255 En tillämpning av hemlig dataavläsning 

är naturligtvis förenad med vissa risker. Frågan är om dessa risker ändå kan 

balanseras så att tvångsmedlet fortfarande är proportionerligt på såväl lag-

stiftningsnivå som tillämpningsnivå. 

 

Flertalet remissinstanser har inte ansett att reglerna om hemlig dataavläsning 

är proportionerliga. Google Sweden AB har härvidlag befarat att hemlig da-

taavläsning kan öppna upp för att en individs liv fullständigt kartläggs.256 I 

remissvaren har också angetts att den inskränkning hemlig dataavläsning in-

nebär i den personliga integriteten inte är förenlig med vare sig regeringsfor-

men eller Europakonventionen.257  

 

Lagstiftaren har motsatt sig att reglerna om hemlig dataavläsning är konvent-

ions- eller grundlagsstridiga. Dessutom menar lagstiftaren att det visserligen 

finns en möjlighet för totalövervakning av en person om ett tillstånd till hem-

lig dataavläsning avser samtliga uppgifter som kan läsas av med åtgärden, 

men att åtgärden i varje enskilt fall bör differentieras. Till detta kommer att 

de hemliga tvångsmedlen i 27 kap. rättegångsbalken i stort sett kan ge tillgång 

till samma uppgifter som hemlig dataavläsning skulle kunna ge tillgång till.258 

 

I anslutning till ovanstående kan tilläggas att Stockholms universitet har för-

ordat att den proportionalitetsprincip som kommer till uttryck i lagtexten 

                                                 
252 Prop. 2019/20:64 s. 153 f. 
253 Datainspektionens remissyttrande, s. 6. 
254 Prop. 2019/20:64 s. 170. 
255 Prop. 2019/20:64 s. 88; SOU 2017:89 s. 311. 
256 Datainspektionens remissyttrande, s. 2; SOU 2017:89 s. 585 f.; Föreningen för digitala 

fri- och rättigheters remissyttrande, s. 1; Google Sweden AB:s remissyttrande, s. 1. 
257 SOU 2017:89 s. 585 f.; Svenska journalistförbundets remissyttrande, s. 3. 
258 Prop. 2019/20:64 s. 92 f. och 96. 
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kompletteras med behovs- och ändamålsprincipen. En sådan komplettering 

skulle resultera i att hemlig dataavläsning dels blir ett komplement till de 

hemliga tvångsmedlen i 27 kap. rättegångsbalken, dels sekundärt till des-

amma.259  

 

Av författningskommentaren till 3 § HDAL framgår att den som ansöker om 

hemlig dataavläsning först ska utreda eller uttömma möjligheterna till andra 

åtgärder. Hemlig dataavläsning anses vara en proportionerlig åtgärd när det 

inte finnas andra metoder som är tillräckliga. Det framgår vidare av kommen-

taren att proportionalitetsprincipen ska beaktas under hela verkställigheten.260 

 

Svenska journalistförbundet har noterat att det inte har tagits tillräcklig hän-

syn till den påverkan och det intrång hemlig dataavläsning innebär för perso-

ner som inte begår brott. Den förväntade nytta hemlig dataavläsning får för 

brottsbekämpningen överväger inte de negativa effekter åtgärden får i form 

av integritetskränkningar. Dessutom menar journalistförbundet att det inte var 

alltför längesedan de övriga hemliga tvångsmedlen gjordes permanenta. Av 

den anledningen krävs mer noggranna analyser innan ett mycket mer ingri-

pande tvångsmedel införs utifrån samma systematik.261  

 

Lagstiftaren har sammantaget ansett att hemlig dataavläsning trots ovanstå-

ende risker och trots de ökade integritetsriskerna är proportionerlig. Detta till 

stor del eftersom de uppgifter som är ämnade att tas upp och samlas in av 

hemlig dataavläsning också är möjlig genom de övriga hemliga tvångsmed-

len. Dock bidrar hemlig dataavläsning till exempelvis ett mervärde i den in-

formation som annars är krypterad, otillgänglig eller svåråtkomlig. Hemlig 

dataavläsning kan sägas ge tillbaka den förmåga som de brottsbekämpande 

myndigheterna från början var tänkt att ha vid användning av hemliga tvångs-

medel. De risker som kan uppstå till följd av bl.a. minskad informationssä-

kerhet och ett större intrång i den personliga integriteten får enligt lagstiftaren 

accepteras. I avvägningen får dessa risker för rättssäkerheten stå tillbaka för 

intresset av att föra en effektiv brottsbekämpning.262 

                                                 
259 Stockholms universitets remissyttrande, s. 3 f. 
260 Prop. 2019/20:64 s. 214 f.; jfr. SOU 2017:89 s. 346. 
261 Svenska journalistförbundets remissyttrande, s. 3.  
262 Prop. 2019/20:64 s. 88–97. 



 59 

7 Analys 

7.1 Föreligger det ett påtagligt behov av 
hemlig dataavläsning? 

De brottsbekämpande myndigheterna har ytterst ingående och detaljerat re-

dogjort för det behov som föreligger av hemlig dataavläsning.263 Det saknas 

skäl att ifrågasätta det upplevda behovet från dessa myndigheter, eftersom de 

har den bästa lägesbilden avseende vilka verktyg som krävs för att förhindra 

och bekämpa brottslighet. Myndigheternas behovsbeskrivning har heller inte 

ifrågasatts av remissinstanserna. Detta behov har varit aktuellt sedan 2003. 

Lagstiftaren har vid sina överväganden att införa hemlig dataavläsning främst 

tagit utgångspunkt i den ifrågavarande behovsbeskrivningen.  

 

Förutom det ovan nämnda tillkommer, i bedömningen av om det föreligger 

ett påtagligt behov av hemlig dataavläsning, brottsstatistik och andra uppgif-

ter om brottsligheten inom och utanför Sverige. Av dessa uppgifter kan hu-

vudsakligen följande slutsatser dras. Antalet anmälda IT-relaterade brott har 

under de senaste åren ökat markant. En brottstyp som avses är bl.a. utnyttjan-

den av barn i sexuella syften. Viktigt i detta sammanhang är även förekomsten 

av omfattande cyberattacker mot samhällsviktiga funktioner. Därutöver har 

det dödliga våldet – i den kriminella miljön – kraftigt ökat. Det kan också 

konstateras att den organiserade brottsligheten har blivit mer utbredd. Särskilt 

bör det framhållas att det sker en öppen droghandel på nätet. Vidare föreligger 

det alltjämt ett hot från såväl islamistiskt som högerextremistiskt motiverat 

terrorism. Till allt detta ska läggas att brottsbekämpningen har till följd av den 

tekniska utvecklingen med avseende på bl.a. förekomsten av anonymiserade 

och krypterade tjänster klart försvårats.264  

 

Frågan är nu om de redovisade uppgifterna tillsammans kan läggas till grund 

för behovet av hemlig dataavläsning. Stockholms universitet har angett att 

detta inte är tillräckligt. Det har efterfrågats en mer övergripande bild och 

statistiska uppgifter. Vidare har universitetet framhållit att den statistik som 

finns att tillgå beträffande de övriga tvångsmedlen snarare talar emot att det 

föreligger ett behov av hemlig dataavläsning. 

 

Det är enligt mig aningen oklart vad Stockholms universitet specifikt åsyftar. 

Jag anser att behovets omfattning har tillräckligt klarlagts utifrån dels de 

brottsbekämpande myndigheternas uppgifter, dels övriga uppgifter som finns 

                                                 
263 Se avsnitt 3.2. 
264 Se avsnitt 3.1 och 3.2. 
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att tillgå. Härtill kommer att de av myndigheterna anförda typexemplen ver-

kar som en utmärkt illustration för att belysa den problematik och det behov 

som föreligger. Av de brottsbekämpande myndigheternas redogörelse har det 

också framkommit att de i och med de övriga hemliga tvångsmedlens inef-

fektivitet har åtminstone till viss del förlorat sin förmåga att utreda, förhindra 

och bekämpa brottslighet. Det kan i sammanhanget erinras om att 90 procent 

av den kommunikation som avlyssnas är krypterad. Det är därför tydligt att 

behovet av hemlig dataavläsning är påtagligt. Majoriteten av remissinstan-

serna har instämt i den problembild som har skildrats. 

 

Vad gäller statistiken för HAK och HRA menar jag att de bör tillmätas endast 

ringa betydelse. Detta delvis för att dessa data inte avser hemlig dataavläs-

ning, delvis för att denna statistik är förknippad med vissa brister. Det kan 

därför inte dras några större slutsatser utifrån den presenterade statistiken.265 

Enbart det faktum att användningen av HAK och HRA under åren antingen 

har ökat eller legat konstant innebär inte att det därmed inte skulle finnas nå-

got behov av hemlig dataavläsning. Som ett exempel kan nämnas att det i 

statistiken inte redovisas de utredningar som har lagts ner eller valts bort på 

grund av ett svårt utredningsläge där den utredande myndigheten inte kan 

komma fram i utredningen. Det kan mycket väl vara så att hemlig dataavläs-

ning i dessa fall hade bidragit till ytterligare uppslag till andra åtgärder eller 

främjat spaningsarbetet på ett sådant sätt så att utredningen hade kunnat fort-

skrida.  

 

Dessutom kommer hemlig dataavläsning att tillföra ett värde i myndigheter-

nas underrättelseverksamhet, för vilken det saknas detaljerad statistik. Säker-

hetspolisen har för det brottsförebyggande arbetet framhävt vikten av att i re-

altid få tillgång till löpande information. Såvida ett beslag inte sker har de 

brottsbekämpande myndigheterna ingen möjlighet att med stöd av de övriga 

hemliga tvångsmedlen ta del av lagrade uppgifter i ett informationssystem. 

Det är enligt min mening orimligt att det förhåller sig på det viset. Brottsbe-

kämpningen riskerar att bli tandlös eftersom de brottsbekämpande myndig-

heterna saknar effektiva verktyg för att förhindra att allvarlig brottslighet be-

gås. Säkerhetspolisen har vidare gjort gällande att problematiken med kryp-

terad kommunikation förekommer i samtliga ärenden som myndigheten har. 

Även denna skildring talar för att det föreligger ett påtagligt behov av hemlig 

dataavläsning.266 

 

                                                 
265 Se avsnitt 4.3. 
266 Se avsnitt 3.2 och 6.1. 
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En annan fråga som uppkommer är om det skulle finnas någon annan lämpli-

gare eller lindrigare åtgärd än hemlig dataavläsning för att komma åt den fö-

religgande problematiken. De brottsbekämpande myndigheterna och lagstif-

taren har anfört att det inte finns någon annan bättre metod som kan ersätta 

hemlig dataavläsning. Inte heller har remissinstanserna berört denna fråga 

nämnvärt. Emellertid har HI3G Access AB invänt att det i stället vore rimli-

gare att ålägga leverantörerna att tillhandahålla kommunikation i läsbar form. 

Även denna lösning har dock sina brister. I vissa fall kan inte ens leverantö-

rerna själva dekryptera den kommunikation som finns i deras tjänst, varför 

åtgärden skulle bli verkningslös.267  

 

Sammantaget anser jag att det utifrån de brottsbekämpande myndigheternas 

behovsbeskrivning och övriga brottsdata samt i brist på ett mer lämpligt al-

ternativ som kan tillgodose det behov som finns, föreligger ett påtagligt behov 

av hemlig dataavläsning. Eftersom jag anser att de brottsbekämpande myn-

digheternas behovsbeskrivning bör läggas till grund för bedömningen av frå-

gan om det föreligger ett reellt behov av hemlig dataavläsning, saknas det skäl 

att ifrågasätta huruvida det också finns ett behov av hemlig dataavläsning i 

underrättelsefallen.  

 

Jag håller emellertid med remissinstanserna i ett avseende, nämligen att lag-

stiftaren borde ha prövat behovet för vart och ett av de brott som kan aktuali-

sera hemlig dataavläsning. Detta eftersom hemlig dataavläsning, med hänsyn 

till det omfattande integritetsintrång den innebär, enligt mig bör förbehållas 

de allra mest allvarliga brotten där det finns ett behov av att kunna förhindra 

eller utreda medelst hemlig dataavläsning. Hur hemlig dataavläsning avse-

ende behovet förhåller sig till vart och ett av brotten har inte klarlagts i förar-

betena. Det synes som att lagstiftaren utan vidare har utgått från det som gäller 

för de övriga hemliga tvångsmedlen och föreskrivit detsamma för hemlig da-

taavläsning. Detta utgör enligt mig en brist. Frågan borde ha utretts. Däremot 

föranleder inte denna, i sammanhanget mindre, brist att behovet som sådant 

ifrågasätts. Det hade snarare ökat rättssäkerheten för den enskilde om använd-

ningen av hemlig dataavläsning hade begränsats till de brott för vilka det fö-

religger ett behov av hemlig dataavläsning.   

7.2 Är hemlig dataavläsning effektiv? 

Frågan om effektivitet och nytta är svårutredd. Det finns ingen lämplig metod 

för att kunna mäta effektiviteten av hemliga tvångsmedel. Dessutom är det 

vanskligt att sätta exakta gränsvärden och exempelvis ange i hur många fall 

ett hemligt tvångsmedel måste medföra nytta för att åtgärden ska kunna anses 
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vara effektiv. Är det tillräckligt att tvångsmedlet leder till att ett grovt brott 

förhindras eller uppklaras i ett enda fall? Eller måste det handla om ett speci-

fikt antal fall? Man kan även fråga sig om tvångsmedlet är effektivt om det 

medför att en person avfärdas som misstänkt. Sådana gränsvärden saknas. 

Därför får man, som Ulväng har förordat, göra en samlad nyttobedömning 

med beaktande av samtliga omständigheter i förhållande till åtgärdens syfte 

och mål. Vid denna bedömning måste åtgärdens kvalitativa effekt naturligtvis 

också inräknas.268  

 

Klart är att hemlig dataavläsning ska bidra till att dels förhindra brottslighet, 

dels utreda brott. Det är alltså i förhållande till dessa mål som nyttan får mätas. 

Detta innebär att hemlig dataavläsning bör användas i, i vart fall, viss ut-

sträckning och omfattning för att den ska kunna vara kvantitativ effektiv. Åt-

gärden bör också leda till att myndigheterna får ta del av uppgifter som inte 

är möjliga att komma åt på något annat sätt, dvs. att den är kvalitativ effektiv. 

Åtgärden ska annorlunda uttryckt vara en effektiv metod för att förhindra, 

utreda eller på annat sätt bekämpa brottslighet. Det finns naturligtvis andra 

faktorer som påverkar effektiviteten hos åtgärden, detta återkommer jag till 

nedan. 

 

Av statistiken avseende HRA framgår att åtgärden under 2018 i förundersök-

ningsfallen användes mot 89 misstänkta personer. Motsvarande siffra är 

mycket lägre de föregående åren. I Säkerhetspolisens verksamhet har det un-

der 2018 fattats totalt 288 beslut om hemliga tvångsmedel.269 Härav följer att 

hemlig dataavläsning sannolikt kommer att användas i en begränsad omfatt-

ning och initialt i endast ett tiotal fall. 

 

Det har dock angetts att åtgärden i de fall den faktiskt tillämpas kommer att 

vara en kvalitativ effektiv metod. Majoriteten av remissinstanserna har in-

stämt i denna bedömning. Av statistiken framgår att nyttan för hemlig avlyss-

ning av elektronisk kommunikation inte har varit helt obefintlig. Tvärtom har 

åtgärden i exempelvis 61 procent av förundersökningsfallen under 2018 lett 

till att effektiv spaning kunnat genomföras. Vidare har uppgifterna i 46 pro-

cent av fallen lett till stärkta misstankar mot den misstänkte. I 34 procent av 

fallen har uppgifterna bidragit till att den misstänkte kunnat åtalas och i 33 

procent av fallen har uppgifterna åberopats som bevisning i stämningsansö-

kan.270 Av detta kan den slutsatsen dras att hemlig dataavläsning torde vara 

en effektiv metod i förhållande till i vart fall målet att utreda och beivra brotts-

lighet. 

 

                                                 
268 Se avsnitt 1.5.2.2. 
269 Se avsnitt 4.3. 
270 Se avsnitt 4.3. 



 63 

Viss försiktighet bör dock iakttas med att lägga alltför stor vikt vid dessa stat-

istiska uppgifter då de innehåller vissa brister. Exempelvis görs nyttobedöm-

ningen i varje enskilt fall av en åklagare, vilket kan medföra svårigheter att 

exakt mäta vilken nytta ett visst tvångsmedel har haft. Det kan givetvis vara 

så att tvångsmedlet i kombination med andra vidtagna utredningsåtgärder bi-

dragit till en framgångsrik utredning. Därtill kommer, som jag tidigare fram-

hållit, att det inte finns kontrollvärden eller gränser att utgå från, varför det 

inte går att dra några säkra slutsatser avseende effektiviteten. Att hemlig av-

lyssning av elektronisk kommunikation i 46 procent av fallen bidragit till 

stärkta misstankar mot en person kan åtgärden å ena sidan anses vara effektiv 

om den sätts i relation till 0 procent, medan den å andra sidan kan utgöra en 

ineffektiv metod om 100 procent effektivitet eftersträvas. Det bör också be-

aktas att de brottsbekämpande myndigheterna genom hemliga tvångsmedel 

får generella uppgifter rörande exempelvis kriminella personer, nätverk och 

organisationer, relationer, strukturer osv. som är väsentliga för brottsbekämp-

ningen men som kanske i ett enskilt fall inte leder till någon konkret nytta.  

 

Likväl utgör dessa uppgifter betydelsefull information för såväl den brotts-

preventiva som den brottsutredande verksamheten. Det värde informationen 

tillför de rättsvårdande myndigheternas underrättelsearbete bör, enligt mig, 

inte underskattas. Detta gäller särskilt när bl.a. terrorismen och gängkrimina-

liteten ständigt utbreder sig och utgör ett stort hot mot vårt demokratiska sty-

relseskick. Därför lämpar det inte sig alltid att resonera i statistiska uppgifter, 

utan detta resonemang måste förenas med en vidare och mer diskuterande 

analys. 

 

En faktor som riskerar att göra hemlig dataavläsning en ineffektiv åtgärd är 

om de kriminella anpassar sitt beteende för att undgå att utsättas för åtgärden. 

Som ett exempel härpå kan nämnas att de kriminella köper nya mobiltelefoner 

och SIM-kort som de, efter att ha använt en eller ett par gånger, sedan slänger. 

Ytterligare ett effektivitetsproblem är om säkerhetsbrister m.m. i en teknisk 

utrustning eller tjänst åtgärdas. Det ska tilläggas att de kriminella kan inför-

skaffa särskilda mobiltelefoner som är krypterade och gör ett intrång avsevärt 

svårare. Dessa faktorer sammantagna riskerar att göra hemlig dataavläsning 

verkningslös.271  

 

Lagstiftaren har som ett svar på denna problematik anfört att det i sådana fall 

kan sättas in andra tvångsmedel eller traditionella spaningsmetoder. Jag anser 

inte att lagstiftarens argumentation är övertygande. Även andra tvångsmedel 

kan på olika sätt undkommas. Traditionella spaningsmetoder kräver också re-

surser i form av personal. Hemlig dataavläsning skulle dessutom i sig bli en 
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ineffektiv åtgärd om traditionella spaningsmetoder eller andra tvångsmedel 

skulle användas i stället för hemlig dataavläsning. Tanken är att hemlig data-

avläsning ska fungera som ett bättre tvångsmedel. Om traditionella spanings-

metoder används fyller hemlig dataavläsning ingen funktion. 

 

Däremot är det min uppfattning att även om de kriminella kommer att försöka 

anpassa sitt beteende så kommer existensen av hemlig dataavläsning att störa 

brottslingars kommunikation, planering etc. Av den anledningen blir hemlig 

dataavläsning ett effektivt medel för att bekämpa brottslighet. Till detta argu-

ment kan ytterligare läggas att de kriminella normalt sett måste kommunicera 

på något sätt och i dessa fall kan då hemlig dataavläsning tillgripas. Teknolo-

gin är så djupt rotad i varje individs tillvaro att det blir ytterst svårt att undvika 

att hantera eller använda tekniska utrustningar eller kommunikationstjänster 

m.m. 

 

Ett annat effektivitetsproblem avser platskravet för HKÖ och HRA.272 I denna 

del håller jag med Polismyndigheten och Tullverket att platskravet minskar 

åtgärdens effektivitet. Samtidigt är det förståeligt att ett helt avskaffande av 

platskravet skulle medföra alltför stora integritetsproblem. Därför vore det 

enligt min mening mer rimligt om domstolen i vissa fall efter en prövning i 

det enskilda fallet kunde avgränsa åtgärden på ett mer lämpligt sätt så att åt-

gärden kopplas till en person i stället för till en angiven plats. På så sätt kan 

åtgärden ge avsevärda effektivitetsvinster samtidigt som den personliga in-

tegriteten fortfarande kan skyddas.  

 

Slutligen har Säkerhetspolisen förespråkat vissa lättnader för att effektivisera 

åtgärden i underrättelseverksamheten. Lagstiftaren har emellertid bedömt att 

det med hänsyn till det integritetsintrång hemlig dataavläsning innebär bör 

ställas ett högre krav för att använda åtgärden i t.ex. inhämtningsfallen.273 Jag 

ansluter mig till lagstiftarens resonemang och anser inte att åtgärden skulle 

förlora sin effektivitet i någon nämnvärd betydelse. Eftersom lagstiftningen 

alltjämt är ny och riskerna med densamma ännu är relativt okända, är det rim-

ligt att med hänsyn till det omfattande integritetsintrång åtgärden innebär, 

vara återhållsam vad gäller dess användning i underrättelseverksamheten.  

 

Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag att hemlig dataavläsning inte 

kommer att vara en kvantitativt effektiv metod såtillvida att den troligtvis inte 

kommer att användas i mer än ett fåtal fall. Däremot är det min uppfattning 

att åtgärden sannolikt kommer att vara betydligt mer effektiv i kvalitativ be-

märkelse i de fall den faktisk tillämpas. Även om åtgärden förväntas tillgripas 
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i få fall överväger den nytta den gör i det enskilda fallet. Hemlig dataavläsning 

kan bidra till att allvarlig brottslighet förhindras, utreds och bekämpas, om än 

i begränsad omfattning. Det måste dock tilläggas att tvångsmedlets effektivi-

tet till stor del beror på de verkställande myndigheternas resurser och kapa-

citet. I denna del förutsätter jag att regeringen tillser att myndigheterna får 

tillräckliga medel för att kunna verkställa och genomföra hemlig dataavläs-

ning. Det är snarare en politisk fråga, men annars riskerar åtgärden att bli 

verkningslös.  

7.3 Föreligger det tillräckliga 
rättssäkerhetsgarantier och 
skyddsmekanismer? 

Europadomstolen har vid bedömningen av om en inskränkning i artikel 8 i 

Europakonventionen kan tillåtas fäst avseende vid om det föreligger tillräck-

liga rättssäkerhetsgarantier och skyddsmekanismer för den enskilde.274 Jag 

kommer i det följande, med utgångspunkt i Europadomstolens rättspraxis, att 

analysera de rättssäkerhetsgarantier och skyddsmekanismer som föreligger 

för hemlig dataavläsning. 

 

HDAL innehåller tydliga regler kring vem som riskerar att utsättas för åtgär-

den och under vilka förutsättningar detta kan ske.275 Således uppfyller lagen 

vad gäller kravet på förutsebarhet. 

 

Vidare framgår det av lagen att ett tillstånd till hemlig dataavläsning ska in-

nehålla vilken tid tillståndet avser. Därtill gäller proportionalitetsprincipen, 

varvid åtgärdens behov ständigt ska beaktas och omprövas. Det finns regler 

kring en begränsning av åtgärdens varaktighet, även om det inte anges under 

hur lång tid exakt åtgärden får pågå. Emellertid uppställs inget sådant krav av 

Europadomstolen, utan det är viktigt att det finns regler som begränsar var-

aktigheten. Med hänsyn till detta anser jag att detta krav är uppfyllt.  

 

Det måste därutöver regleras hur bl.a. erhållna data ska hanteras, lagras och 

förstöras. HDAL innehåller sådana bestämmelser.276 Datainspektionen har in-

vänt att reglerna borde göras mer strikta såtillvida att de uppteckningar och 

upptagningar som inte är relevanta för att utreda brott ska förstöras omedel-

bart efter att de har granskats. Jag håller med Datainspektionen. Med nuva-

rande regler riskerar de handlingar som har upptagits med stöd av åtgärden 

att bevaras längre än vad det är påkallat. Striktare krav på förstörande av 

                                                 
274 Se avsnitt 2.2.2. 
275 Se avsnitt 5.1. 
276 Se avsnitt 5.2.2. 
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handlingar som inte är av betydelse medför ett förstärkt skydd för den enskil-

des rättssäkerhet. Emellertid torde den nuvarande ordningen vara förenlig 

med Europakonventionen och i linje med Europadomstolens praxis, som har 

godtagit att erhållen information från signalspaning lagras i vart fall under ett 

år. Dock har Europadomstolen poängterat vikten av att upptagningar som inte 

är av betydelse omedelbart förstörs och raderas. Trots detta anser jag att det 

är en brist i lagstiftningen att lagstiftaren inte mer ingående analyserat eller 

övervägt under vilka förutsättningar upptagningar ska förstöras. Lagstiftarens 

resonemang i denna del är avseende hemlig dataavläsning mycket översikt-

ligt.  

 

En viktig aspekt gällande den enskildes rättssäkerhet är att det finns adekvata 

rutiner för tillståndsprövning. Ett godkännande av ett hemligt tvångsmedel 

måste, enligt Europadomstolen, som utgångspunkt alltid föregås av en nog-

grann domstolsprövning. Vad beträffar hemlig dataavläsning är det som hu-

vudregel en domstol som ger tillstånd efter en prövning i det individuella fal-

let. Det finns emellertid undantag härifrån vilket ger en åklagare rätt att fatta 

interimistiska beslut. Detta har kritiserat av åtskilliga remissinstanser.277 Jag 

ansluter mig till denna kritik och anser att rätten att meddela tillstånd bör end-

ast förbehållas en domstol. Att en domstol prövar omständigheterna i ett fall 

och därefter fattar ett beslut är väsentligt för att upprätthålla den enskildes 

rättssäkerhet. En domstol anses vara opartisk och objektiv. Fastän en åklagare 

ska iaktta objektivitet så går det inte att komma bort från det faktum att åkla-

garen kan komma att bli motpart till den person som utsätts för åtgärden. Ur 

rättssäkerhetssynpunkt vore det således fördelaktigt om endast domstolen 

skulle vara berättigad att ge tillstånd.  

 

Från ett brottsbekämpande perspektiv kan av åklagaren meddelade interim-

istiska beslut bidra till att brott i brådskande fall kan förhindras eller utredas. 

Om rätten att ge tillstånd till hemlig dataavläsning endast skulle förbehållas 

domstolen hade åtgärdens effektivitet minskat i de fall behovet av åtgärden är 

brådskande. Det kan dock häremot invändas att hemlig dataavläsning kräver 

en omfattande planering och kartläggning. Utöver detta kommer intrångs- och 

installationsfasen att vara tidskrävande. Frågan är därför om det över huvud 

taget kommer att uppstå situationer där det krävs att åklagaren ger interimist-

iska tillstånd. Med tanke på den tidsåtgång som krävs för åtgärden, vore det 

knappast rimligt om domstolen inte skulle hinna ta upp frågan till prövning. 

De effektivitetsvinster som interimistiska beslut torde medföra, kommer en-

ligt min uppfattning inte att bli så stora i förhållande till den försvagade rätts-

säkerheten. 

 

                                                 
277 Se avsnitt 5.2.1 och 6.4. 
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Europadomstolen har inte desto mindre godtagit en ordning där ett annat or-

gan än domstol får lov att fatta interimistiska beslut avseende hemliga tvångs-

medel. Ett sådant förfarande godtas om beslutet sedermera underkastats dom-

stolsprövning och domstolen har rätt att dels upphäva eller ändra beslutet, 

dels besluta att de uppgifter som redan har hunnits tas upp förstörs om beslutet 

upphävs. På grund av detta lär reglerna om tillståndsprövning i HDAL vara 

förenliga med Europakonventionen.278  

 

Det är vidare av stor vikt att det finns adekvata tillsynsorgan och effektiva 

rättsmedel. Europadomstolen har konstaterat att tillsynsorganet ska vara 

självständigt samt bedriva en effektiv och fortlöpande tillsyn. Det ska även 

finnas möjlighet för den enskilde att utkräva staten på skadestånd ifall dennes 

rättigheter kränks. I detta hänseende erbjuder svensk rätt mängder med 

skyddsmekanismer och rättssäkerhetsgarantier.279  

 

För det första finns det självständiga och adekvata organ bestående av såväl 

jurister som riksdagsledamöter som utövar tillsyn. Det är främst SIN som har 

ansvaret för att bedriva tillsyn över användningen av hemliga tvångsmedel. 

Nämnden ska tillställas samtliga beslut som har meddelats avseende hemlig 

dataavläsning. Nämndens arbete har också ansetts vara effektiv. Dessutom 

har riksdagen insyn i hur hemliga tvångsmedel används. Utöver detta tillkom-

mer Justitieombudsmannens och Justitiekanslerns tillsyn. Till Justitieom-

budsmannen kan enskilda framföra klagomål, medan enskilda till Justitie-

kanslern kan framställa skadeståndsanspråk. 

 

För det andra finns det ett offentligt ombud som ska tillvarata den enskildes 

intressen. Ombudet kan också överklaga domstolens beslut till högre instans. 

Det är naturligtvis mycket positivt att det finns ett kompetent offentligt om-

bud som närvarar vid sammanträdet och får ta del av samma underlag som 

domstolen vid tillståndsprövningen.  

 

Inga remissinstanser har haft synpunkter på vare sig tillsynsutövningen eller 

på de rättsmedel som finns att tillgå. Med hänsyn till detta och till de uttalan-

den Europadomstolen har gjort anser jag att det finns både adekvata tillsyns-

organ och effektiva rättsmedel. 

 

Slutligen har Europadomstolen konstaterat att det bör finnas regler om under-

rättelse till den som har utsatts för åtgärden. Som huvudregel ska en individ 

underrättas om denne har varit utsatt för hemlig dataavläsning, men med de 

undantag som finns kan en underrättelse i praktiken helt underlåtas att lämnas. 

                                                 
278 Se avsnitt 5.2.1. 
279 Se avsnitt 5.2. 



 68 

En sådan ordning är ur ett rättssäkerhetshänseende tveksam. Emellertid har 

Europadomstolen i samband med detta framhållit att om en enskild i stället 

har rätt att av en kontrollmyndighet begära att kontrollera om vederbörande 

har varit utsatt för en åtgärd kan denna brist täckas upp. SIN är en sådan kon-

trollmyndighet, varav en enskild kan begära att en kontroll avseende före-

komsten av hemliga tvångsmedel görs.  

 

Mot den redovisade bakgrunden anser jag att det föreligger tillräckliga 

skyddsmekanismer och rättssäkerhetsgarantier som omgärdar HDAL. För att 

stärka rättssäkerheten bör en dokumentationsskyldighet för myndigheterna 

införas. Samtliga åtgärder och beslut hänförliga till hemlig dataavläsning bör 

som en följd av skyldigheten dokumenteras. Denna brist är emellertid inte så 

allvarlig att de skyddsmekanismer som finns inte skulle vara tillfyllest.  

7.4 Är lagstiftningen väl avvägd och 
proportionerlig?  

En proportionalitetsbedömning innehåller flera avväganden. För det första 

måste det avgöras huruvida lagstiftningen på ett allmänt plan är väl avvägd 

med beaktande av de motstående intressen som finns. Å ena sidan är lagen 

tillkommen för att effektivisera brottsbekämpningen, å andra sidan utgör la-

gen ett omfattande intrång i den enskildes rätt till sin privata sfär. Vid denna 

avvägning måste det också beaktas om syftet med lagstiftningen hade kunnat 

uppnås med stöd av andra mer lindriga och lämpliga metoder. För det andra 

måste en proportionalitetsbedömning göras utifrån omständigheterna i varje 

enskilt fall. Först om andra metoder i det enskilda fallet är obefintliga, otill-

räckliga eller skulle vara väsentligen svårare att genomföra än hemlig data-

avläsning är åtgärden ett proportionerligt verktyg.280 

 

Hemlig dataavläsning innebär tveklöst en försvagad rättssäkerhet och ett av-

sevärt integritetsintrång i en individs privata sfär. Med hjälp av åtgärden kan 

en människas tillvaro i princip fullständigt kartläggas. Som Packer har fram-

hållit går det naturligtvis inte att fullkomligt skydda sig mot missbruk eller 

regelbrott från myndigheternas sida. Sådana förseelser förekommer oundvik-

ligen. Det är därför i anknytning till detta ytterst viktigt att det finns rättssä-

kerhetsgarantier och skyddsmekanismer som kan balansera integritetsin-

trånget och stärka rättssäkerheten.281  

 

                                                 
280 Se avsnitt 4.1. 
281 Se avsnitt 1.5.2. 
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Mot bakgrund av detta är det inte tillfyllest att lagstiftaren lakonisk finner att 

lagstiftningen är proportionerlig. Som Asp och Hellner har anfört måste nog-

granna avväganden och överväganden med beaktande av samtliga motstående 

intressen göras.282 I många avseenden förefaller det som att lagstiftaren i sin 

proportionalitetsbedömning har utgått från att hemlig dataavläsning är pro-

portionerlig enbart för att de övriga hemliga tvångsmedlen har varit det. Ett 

sådant resonemang är enligt mig inte hållbart.  

 

För det första måste varje lag och varje åtgärd prövas för sig med beaktande 

av de konsekvenser och följder den kan ge upphov till. För det andra skiljer 

sig hemlig dataavläsning i flera hänseenden från de övriga hemliga tvångs-

medlen. Åtgärden kan bl.a. ge tillgång till mycket mer information av privat 

karaktär samt att samtliga hemliga tvångsmedel kan genom åtgärden använ-

das på en och samma gång. För det tredje måste det nödvändigtvis inte betyda 

att de övriga hemliga tvångsmedlen i dagsläget är proportionerliga bara för 

att de vid den tidpunkten de infördes var det. Samhället befinner sig i en stän-

dig förändring och varje lagstiftning måste därför, som bl.a. Wahlgren har 

påpekat, införas med hänsyn till de förhållanden som föreligger vid införan-

det.283 

 

Därtill ger hemlig dataavläsning upphov till några betänkligheter, vilka lag-

stiftaren förefaller ha förbisett eller bagatelliserat. Hemlig dataavläsning med-

för ett omfattande intrång i den personliga integriteten jämfört med de hem-

liga tvångsmedlen i 27 kap. rättegångsbalken. Detta eftersom de brottsbekäm-

pande myndigheterna i realtid kan få oinskränkt tillgång till en enskilds mo-

biltelefon eller dator. Denna vidsträckta tillgång kan i sammanhanget jämfö-

ras med beslag. Hemlig dataavläsning innebär följaktligen att det i princip 

sker ett hemligt beslag. Ett hemligt beslag kan, men måste inte nödvändigtvis 

innebära att kränkningen blir större än om det hade skett ett sedvanligt beslag. 

Kränkningen kan bli mer omfattande såtillvida att den utsatte är ovetande om 

att staten har tillgång till dennes lagrade uppgifter. Vid ett sedvanligt beslag 

har den som utsatts för åtgärden kännedom om detta och kan således räkna 

med att de kan komma att användas mot sig. Risken för missbruk lär också 

öka om myndigheterna i hemlighet får oinskränkt tillgång till ens lagrade upp-

gifter. Det bör i anslutning till detta nämnas att det är olyckligt att lagstiftaren 

inte närmare har berört frågan om missbruk, i synnerhet när de brottsbekäm-

pande myndigheterna ges ett sådant vidsträckt handlingsutrymme.284 Det 

hade varit önskvärt med en djupare analys av missbruksproblematiken.  

 

                                                 
282 Se avsnitt 1.5.1. 
283 Se avsnitt 1.5.1. 
284 Se Naarttijärvi i avsnitt 1.5.2. 
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Vidare kräver åtgärden att betydande resurser sätts in, varför intrånget lär bli 

betydligt större om en oskyldig person utsätts. Även andra människor vars 

information och uppgifter på olika sätt förekommer i en utrustning som inne-

has av en misstänkt person utsätts för ett intrång i sin privata sfär. Det kan 

exempelvis handla om privata bilder, meddelanden eller videosekvenser på 

en person som inte alls har någon koppling till kriminalitet. Hur hemlig data-

avläsning skulle påverka dessa individer har, enligt min mening, inte utretts 

tillräckligt noga.  

 

En annan tveksamhet som uppkommer till följd av hemlig dataavläsning är 

den om informationssäkerhet, vilket åtskilliga remissinstanser har påpekat. 

Om upptäckta säkerhetsbrister utnyttjas på fel sätt eller inte åtgärdas kan det 

leda till förödande konsekvenser för allmänheten. Lagstiftarens resonemang 

att vissa sårbarheter och säkerhetsbrister kommer kunna utnyttjas av de som 

har kunskap oberoende av de brottsbekämpande myndigheternas arbete, 

framstår som föga övertygande. Jag anser att risken för utnyttjande hade 

minskat om det förelegat en rapporteringsskyldighet. Samtidigt är det förstå-

eligt att myndigheterna med svårighet hade kunnat genomföra hemlig data-

avläsning om det inte hade funnits några sårbarheter att utnyttja. 

 

Ett annat integritetsproblem som hemlig dataavläsning medför är att åtgärden 

kan riktas mot en person som inte är misstänkt samt mot ett informationssy-

stem som tillhör någon annan än den misstänkte. Detta gäller såväl förunder-

sökningsfallen som underrättelsefallen. Lagstiftaren har huvudsakligen anfört 

att det föreligger ett behov av att använda hemliga dataavläsning även i dessa 

fall för att förhindra och utreda allvarlig brottslighet, utan att närmare redo-

göra för varför eller på vilket sätt. 

 

Lagstiftningen innehåller, som ovan har konstaterats, vissa inte obetydliga 

brister med avseende på det integritetsintrång hemlig dataavläsning innebär. 

Frågan är om åtgärden trots detta kan vara proportionerlig.  

 

Jag har tidigare slagit fast att det finns ett påtagligt behov av hemlig dataav-

läsning, att åtgärden förväntas bli effektiv samt att det finns tillräckliga rätts-

säkerhetsgarantier och skyddsmekanismer. Det har heller inte ansetts finnas 

någon alternativ metod till hemlig dataavläsning. De ovan nämnda bristerna 

täcks till viss del av befintliga skyddsmekanismer. Det föreskrivs bl.a. ett akt-

samhetskrav i lagstiftningen för att stärka informationssäkerheten. Vidare be-

gränsas åtgärden genom att det i ett tillstånd till hemlig dataavläsning ska 

anges vilka typer av uppgifter som får läsas av eller tas upp. Tillståndet ska 

också förenas med villkor för att tillgodose intresset av att den enskildes per-

sonliga integritet inte kränks mer än erforderligt. Samtidigt finns det i 3 § 
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HDAL ett lagstadgat proportionalitetskrav. Med hänvisning till författnings-

kommentarerna anser jag inte att, det som Stockholms universitet har föror-

dat, behöver kompletteras med behovs- och ändamålsprincipen. 

 

Av det nu anförda följer att många av de risker som hemlig dataavläsning 

medför bör kunna minskas i praktiken. Det synes som att även lagstiftaren har 

förlitat sig på att såväl de brottsbekämpande myndigheterna som domstolarna 

tar sitt ansvar för att se till att ett genomförande och en verkställighet av hem-

lig dataavläsning blir så rättssäkert som möjligt. Det är exempelvis upp till 

myndigheterna att löpande utvärdera behovet av åtgärden i ett enskilt fall och 

säkerställa att rätt informationssystem kan kopplas till rätt misstänkt. I till-

ståndet anges också vissa begränsningar. Till detta kommer att det för att till-

gripa hemlig dataavläsning krävs att åtgärden är av synnerlig betydelse för 

utredningen, vilket är ett strängt krav. Som huvudregel fordras också att en 

person är skäligen misstänkt, vilket också är ett rimligt och högt ställt krav 

för att åtgärden ska förväntas vara både nyttig och rättssäker.  

 

Oaktat att lagstiftaren inte särskilt nämnvärt berört vissa risker har det av min 

utredning framkommit att lagstiftaren annars har belyst de ökade integritets-

risker lagstiftningen innebär. Lagstiftaren har noggrant redovisat de kritiska 

synpunkter som har kommit fram genom remissyttrandena. Lagstiftaren har 

därutöver beaktat de intressen som gör sig gällande vid användning av hem-

liga tvångsmedel. Sammantaget är det min uppfattning att lagstiftaren gjort 

en noggrann och grundlig proportionalitetsbedömning av åtgärdens behov, 

effektivitet, integritetsintrång samt föreliggande rättssäkerhetsgarantier och 

skyddsmekanismer. 

 

Trots att det förekommer ett betydligt integritetsintrång och en risk för miss-

bruk anser jag att hemlig dataavläsning är en proportionerlig åtgärd. Denna 

slutsats grundar jag på åtgärdens behov, åtgärdens förmodade effektivitet, de 

högt uppställda krav som finns för att genomföra åtgärden samt de omfattande 

rättssäkerhetsgarantier och skyddsmekanismer som finns. Jag fäster härvid en 

tilltro till domstolarna och myndigheterna att de bedriver sitt arbete på ett 

korrekt, rättsenligt och rättssäkert sätt. För att kontrollera detta finns adekvata 

och väl fungerande tillsynsorgan. Det ska också påpekas att hemlig dataav-

läsning är förbehållen de allvarligaste brotten. Åtgärden kommer med största 

sannolikhet att riktas mot yrkes- eller gängkriminella eller andra som inte räds 

för att begå grova brott.  

 

Jag anser därför att det till synes är tämligen osannolikt att åtgärden används 

mot helt oskyldiga människor, särskilt med hänsyn till de högt uppställda kra-

ven i lagen. Det är väsentligt att staten inte kapitulerar inför terrorism eller 
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grov brottslighet som bedrivs i organiserad regi. De rättsvårdande myndig-

heterna måste ha effektiva verktyg för att kunna bekämpa brottslighet i syfte 

att tillförsäkra medborgarna trygghet. Sålunda menar jag att såväl lagstift-

ningen i sig som tillämpningen av åtgärden i det enskilda fallet är och kommer 

att vara väl avvägd och proportionerlig. 
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8 Slutsats 

I det föregående har uppsatsens underfrågeställningar analyserats och besva-

rats. Med utgångspunkt i detta ska nu uppsatsens huvudfrågeställning besva-

ras. För att utröna om lagstiftningen är god har jag ställt upp tre kriterier285: 

 

1. Lagstiftningens krav på nödvändighet.  

 

2. Lagstiftningens krav på effektivitet och verkan.  

 

3. Lagstiftningens krav på proportionalitet.  

 

Det har ovan blivit utrett att HDAL är nödvändig, alltså att det finns ett på-

tagligt och reellt behov därav. Denna slutsats baseras på dels de uppgifter som 

de brottsbekämpande myndigheterna har lämnat, dels annan brottsstatistik. 

Lagstiftningen är därför i denna del enligt min mening evidensbaserad.  

 

Det har även blivit utrett att lagstiftningen kommer att vara effektiv och verk-

ningsfull i de fall den används. En annan sak är att lagstiftningen inte torde 

användas i mer än eventuellt tiotal fall. Lagen kommer därför med största 

sannolikhet att vara kvalitativt effektiv men inte kvantitativt effektiv om man 

utgår från premissen att det eftersträvas en tillämpning av åtgärden i så många 

fall som möjligt. Det är samtidigt svårt att säga i hur många fall som åtgärden 

ska användas för att den ska vara kvantitativt effektiv. På grund av detta anser 

jag att lagstiftningen på såväl lagstiftningsnivå som tillämpningsnivå förvän-

tas vara effektiv. Ett mer gediget underlag hade naturligtvis varit att föredra 

för effektivitetsbedömningen. En enkel nyttobedömning av hemliga tvångs-

medel låter sig dock inte göras.  

 

Jag har också kunnat konstatera att lagstiftaren företagit noggranna övervä-

ganden av de motstående intressena.286 Jag har kommit fram till slutsatsen att 

lagstiftningen är proportionerlig. Även om det finns vissa brister ur ett rätts-

säkerhetsperspektiv anser jag att dessa brister vägs upp genom åtgärdens ef-

fektivitet för brottsbekämpningen samt de skyddsmekanismer och rättssäker-

hetsgarantier som lagen erbjuder. Många av de brister som finns på en ab-

strakt nivå kan komma att lösas på verkställighetsnivå. Jag har visat att de 

skyddsmekanismer och rättssäkerhetsgarantier som tillhandahålls är tillräck-

liga och förenliga med Europakonventionen.  

 

                                                 
285 Se avsnitt 1.5.1. 
286 Se avsnitt 1.5.1. 
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Jag anser att HDAL även i övrigt är förenlig med Europakonventionen ef-

tersom intresset att införa åtgärden har varit att bekämpa och förhindra brotts-

lighet, vilket har godtagits av Europadomstolen. Denna slutsats baserar jag på 

de uttalanden Europadomstolen har gjort i andra liknande fall. Det kan i detta 

sammanhang särskilt hänvisas till fallet Centrum mot rättvisa mot Sverige 

som avsåg signalspaning. Fallet har påfallande likheter med hemlig dataav-

läsning. Europadomstolen fastslog i det aktuella målet att Sverige inte hade 

kränkt artikel 8 i Europakonventionen.287 Av anförda skäl anser jag att HDAL 

även är förenlig med regeringsformens bestämmelser.   

 

Sammanfattningsvis anser jag att HDAL är nödvändig, effektiv samt väl av-

vägd och proportionerlig. Det finns ett legitimt syfte med åtgärden, nämligen 

brottsprevention och brottsbekämpning. Det är min uppfattning att detta syfte 

kommer att nås genom lagstiftningen. Härutöver föreligger det tillräckliga 

skyddsmekanismer och rättssäkerhetsgarantier. Därför menar jag att lagstift-

ningen är rättssäker och förenlig med både grundlagen och Europakonvent-

ionen. Den ökade risken för den personliga integriteten får i sammanhanget 

stå tillbaka för intresset av att föra en effektiv brottsbekämpning. Detta sagt 

innebär det inte att lagstiftningen i flera avseende inte uppvisar brister. Dessa 

brister är emellertid inte av sådan karaktär att de, med beaktande av förelig-

gande skyddsmekanismer och rättssäkerhetsgarantier, var för sig eller tillsam-

mans kan föranleda att lagen blir undermålig eller irrationell. Mot denna bak-

grund är min slutsats att HDAL uppfyller samtliga de kriterier som har ställts 

upp för en god lagstiftning. 

 

Avslutningsvis är det min ambition att lämna några förslag på rekommendat-

ioner för att förbättra lagstiftningen ifall den görs permanent: 

 

 Lagstiftaren bör pröva behovet av hemlig dataavläsning för vart och 

ett av de brott som kan aktualisera åtgärden. På så sätt förbehålls hem-

lig dataavläsning endast de brott för vilka det finns ett påtagligt behov 

av åtgärden. 

 

 Lagstiftaren bör överväga att överlåta till rätten att i varje individuellt 

fall besluta huruvida ett platskrav avseende rumsavlyssnings- och ka-

meraövervakningsuppgifter bör kopplas till en person i stället för till 

en angiven plats.  

 

 Lagstiftaren bör utreda hur reglerna om granskning och förstörande 

av upptagningar och uppteckningar kan ändras så att risken för beva-

rande av ovidkommande material minskar. 

                                                 
287 Se avsnitt 2.2.2. 
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 Lagstiftaren bör, med beaktande av den omfattande information hem-

lig dataavläsning ger tillgång till, göra en djupare analys av dels miss-

bruksproblematiken, dels hur och i vilken utsträckning oskyldiga in-

divider kommer att påverkas av tvångsmedlet. 

 

 Lagstiftaren bör ytterligare utreda hur de risker som uppstår i samband 

med informationssäkerheten kan elimineras eller avsevärt minskas.  
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9 Avslutande reflektioner  

Det är alltid svårt att bedöma om ett nytt hemligt tvångsmedel bör införas 

eller inte. Packers dikotomi uppenbarar sig; kontradiktionen är ofrånkomlig. 

Å ena sidan står det klart att ett hemligt tvångsmedel per automatik medför 

risker för den personliga integriteten och därtill utgör ett ingrepp i den enskil-

des privata sfär. Å andra sidan är det viktigt att de behov som finns för att på 

effektivt sätt kunna bekämpa och förhindra brottslighet tillgodoses. I vissa 

fall ställs det dessutom så höga krav för att upprätthålla rättssäkerheten att ett 

hemligt tvångsmedel trots dess förekomst blir nästintill ineffektiv och verk-

ningslös.  

 

Avvägningen är svår och det finns ingen måttstock eller gränsvärde. Hur ska 

man bedöma den potentiella nytta som ett tvångsmedel förväntas ha i förhål-

lande till den potentiella skada den riskerar att orsaka? Det går givetvis inte 

att mäta skadan för den personliga integriteten i siffor eller annars göra en 

proportionalitetsbedömning utifrån kvantitativa underlag. Detta leder till att 

dessa avvägningar inte sällan blir argumenterande och skönsmässiga. Men 

vem har rätt i slutändan? Lagstiftaren, liksom jag, har i förevarande fall kom-

mit fram till att ett införande av hemlig dataavläsning är proportionerlig me-

dan flertalet remissinstanser har invänt mot denna bedömning. 

 

Oavsett vem som har rätt eller fel – om det nu går att spekulera i dessa termer 

– är det klart att lagstiftaren vid ett införande av lagstiftning som begränsar 

de mänskliga fri- och rättigheterna bör vara återhållsam och försiktig. Detta 

blir särskilt viktigt i dessa tider av preventionism och retributivism.288 Samti-

digt ska det inte förglömmas, som Jareborg och Qvarnström har framhållit, 

att medborgarna i ett rättstryggt samhälle måste skyddas från brottslighet och 

den kränkning det medför att bli utsatt för brott.289  

 

Med detta sagt kan det konstateras att hemlig dataavläsning som ett straffpro-

cessuellt verktyg överensstämmer med de syften och funktioner straffprocess-

rätten har.290 Genom åtgärden kan allvarlig brottslighet förebyggas, utredas 

och beivras på ett effektivt sätt. Åtgärden har på så sätt ingen symbolfunktion, 

utan den fyller en såväl brottsutredande som brottsförebyggande funktion. 

Även om ett restriktivt förhållningssätt bör intas gentemot den framväxande 

trenden av preventionism med hänsyn till den ökade risk som uppstår för 

rättssäkerheten, bör man fråga sig varför vi inte ska förhindra brottsligheten 

                                                 
288 Se avsnitt 1.5.2. 
289 Se avsnitt 1.5.2.2. 
290 Se avsnitt 1.5.2. 



 77 

medan det är möjligt. Varför ska vi låta det gå så långt att ett brott fullbordas 

och därmed drabbar en oskyldig medborgare? Naturligtvis bör missbruk av 

hemliga tvångsmedel motverkas i största möjliga mån och oskyldiga skyddas 

från att utsättas för åtgärden.   

 

Det råder i förevarande fall ingen tvekan om att den effektiva brottsbekämp-

ningen sker på bekostnad av rättssäkerheten. Däremot kan det inte påstås att 

rättssäkerheten försvagas i en sådan omfattning att det vore oproportionerligt 

att tillgripa hemlig dataavläsning.  

 

Det återstår att se hur hemlig dataavläsning kommer att användas och vilka 

effekter vi kan se av den. Även om jag har kommit fram till att lagstiftningen 

är god är det alla vårt ansvar att följa utvecklingen och utvärdera om lagstift-

ningen även fortsatt kommer att hålla en god kvalitet. Det är i synnerhet av 

betydelse för lagstiftaren och de brottsbekämpande myndigheterna att redan 

nu påbörja ett utvärderingsarbete för att studera effekterna av lagstiftningen. 

Av utvärderingen bör framgå vilken nytta åtgärden har haft samt om rättssä-

kerheten har åsidosatts t.ex. genom att lagen har använts för andra ändamål 

än för vilka den har tillkommit eller om reglerna kring informationssäker-

heten bör ändras.  

 

Detta underlag från utvärderingen måste också läggas till grund för lagstifta-

ren att sedan ta ställning till om lagen ska göras permanent eller inte. Utvär-

deringen och en noggrann analys därav är av stor vikt för att lagen inte görs 

permanent slentrianmässigt.  Annars uppstår det en risk att rättsstaten mycket 

lätt förintas.  
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