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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 
”USA övervakar miljoners teletrafik”1. Denna nyhetsrubrik kunde läsas runt om i 

världen den 6 juni 2013 och gav upphov till en livlig diskussion om de amerikanska 

myndigheternas möjlighet att spionera på befolkningen. Enligt artikeln uppgavs den 

amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA (National Security Agency) ha fått tillstånd 

från den hemliga domstolen FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act) att dagligen 

övervaka datortrafik som skickas via det stora bredbands- och teleföretaget Verizon. 

Ingreppet innebär att all datortrafik som sker genom företaget kan läsas och analyseras 

av polisen i hemlighet utan några hinder. Detta väcker såklart känslor hos befolkningen 

och många undrar vad polisen och militären har för befogenheter att spionera på 

internet.  

En annan händelse som väckt debatt om polisens spaningsverksamhet är efter en 

incident som inträffade i Göteborg december 2012. Polisen fick rycka ut till en 

gymnasieskola eftersom det rådde upploppsstämning efter att en elev på skolan hade 

lagt ut kränkande bilder på den sociala fototjänsten Instagram2.3 Ett tjugotal ungdomar 

omhändertogs och en elev blev senare åtalad och därefter dömd till grovt förtal för 

uppladdningen av de kränkande bilderna på internet.4 Brottet i sig begicks på internet 

men det väckte sedan till upplopp i den verkliga världen. Det är därför klart att polisen 

behöver kunna använda sig av brottsbekämpande metoder i den digitala miljön likväl 

som de använder metoderna i den virtuella miljön. Ett exempel på en sådan metod är 

spaning, vilket är en verksamhet som används både vid brottsbekämpning och 

brottsprevention inom det polisiära arbetet.  

Till följd av spaning på internet kan polisen få tillgång till en mängd information om 

en viss användare som sedan kan användas som bevisning vid ett eventuellt åtal. 

Samtidigt utgör spaningsverksamheten en mycket stor begränsning av skyddet för den 

personliga integriteten och respekten för privatlivet.  

Mot bakgrund av dessa aktuella händelser och avslöjanden behandlar denna uppsats 

frågor kring den polisiära spaningsverksamheten på internet.  

                                                
1 Svenska dagbladets webbsida. Hämtat den 9 augusti 2013. 
2 Mer information om mobiltjänsten finns att läsa på Instagrams webbsida. 
3 Dagens Nyheters webbsida. Hämtat den 13 augusti 2013. 
4 För mer information om domen se Göteborgs Tingsrätt dom 2013-06-25 mål nr B 705-13. 
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1.2  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att klargöra vad polisen har för rättsliga befogenheter när 

de under falsk identitet och/eller i hemlighet spanar på internet.  

Den polisiära spaningsverksamheten på internet utgör en rättslig begränsning av 

skyddet för den personliga integriteten och respekten för privatlivet. Därför är det 

naturligt att också analysera om denna rättsliga begränsning uppfyller legalitetskravet. 

 

1.3  Metod 
I denna uppsats har syftet med uppsatsen i huvudsak behandlats utifrån den 

rättsdogmatiska metoden. Metoden är klassisk vid besvarande av juridiska 

frågeställningar och innebär att man använder sig av befintliga rättskällor för att 

klargöra innebörden av de rättsregler som är aktuella. Jag använder mig främst av 

förarbeten för att uppfylla mitt syfte med uppsatsen, men jag använder mig även av 

kommenterad lagtext. Arbetet har emellertid försvårats något av att den litteratur som 

finns att tillgå på området tenderar att vara föråldrad då många av de lagtexter jag har 

behandlat är så pass nya att det saknas doktrin på området. Området är även komplicerat 

och vilar på många olika politiska värderingar. Dessutom bygger den gällande 

ordningen på rättsregler från EU, varför jag också använder mig av europeisk reglering 

på området.  

Min ambition är därför att förenkla för läsaren vad som är gällande rätt i denna 

vildvuxna och vida djungel av komplexa rättsregler inom området. 

 

1.4  Avgränsning 
Uppsatsen behandlar den polisiära verksamheten och dess befogenheter vid spaning på 

internet och således inte den militära spaningsverksamheten. Detta är ett förtydligande 

som är nödvändigt att förmedla till läsaren eftersom de båda spaningsverksamheterna 

ofta förknippas som en och samma verksamhet. Det bör också klarläggas att uppsatsen 

inte har för avsikt att diskutera säkerhetspolisens specifika befogenheter, utan den 

behandlar den allmänna polisens befogenheter på internet. 

Vidare analyserar uppsatsen inte frågan om hur den polisiära rättsliga regleringen för 

spaningsverksamhet på internet regleras i personuppgiftslagen, PUL.  
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1.5 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel redogörs skyddet för den personliga integriteten och 

respekten för privatlivet på internet, dels utifrån svensk och dels utifrån europeisk rätt. 

Därefter (kapitel tre) redovisar uppsatsen varför polisen har rättslig befogenhet att spana 

på medborgarna och vilka allmänna rättsliga ramar som polisen måste förhålla sig till.  

I kapitel fyra till och med sex förs en diskussion angående polisens spaning på 

internet utifrån olika scenarion. Tanken är att visa polisens befogenheter vid 

spaningsverksamheten på internet utifrån en eskalerande användning och där igenom 

visa för läsaren vilka rättsregler som blir aktuella vid de olika utfallen.   

I kapitel sju knyts polisens befogenheter att inhämta material från operatörer samman 

med de rättsregler som redovisades i uppsatsens andra och tredje kapitel. Kapitlet 

redogöra dels för de legala problem som spaningsverksamheten på internet kan medföra 

för skyddet för den personliga integriteten och respekten för privatlivet på internet, dels 

diskuteras relationen mellan ett effektiv brottsförebyggande arbete och 

integritetsregleringen.  

I det sista kapitlet ges sammanfattande synpunkter om det aktuella rättsläget för 

polisens befogenhet att spana på internet.  

  



 8 

2  Skyddet för den personliga integriteten och respekten för 

privatlivet på internet 

2.1  Inledning 
Detta kapitel avser att förmedla vilka rättsliga skydd staten erhåller den enskilde för att 

skydda den personliga integritet och privatlivet på internet och hur dessa skydd kan 

inskränkas. Redogörelsen inkluderar såväl svensk som europeisk rättslig reglering på 

området. 

 

2.2  Regeringsformen 
Det allmänna ska enligt RF 1 kap 2 § st 4 värna om den enskildes privatliv och 

familjeliv. Detta är ingen rättsligt bindande föreskrift utan anger ett mål för den 

samhälleliga verksamheten. Regeringsformens andra kapitel innehåller däremot rättsligt 

bindande föreskrifter. Dessa föreskrifter är även tillämpbara på situationer som skett på 

internet.  

Enligt RF 2 kap 6 § st 1 är var och en gentemot det allmänna skyddad mot bland 

annat husrannsakan och liknande, mot undersökning av brev eller annan förtrolig 

försändelse och mot hemligt avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat 

förtroligt meddelande. Vidare är den enskilde enligt RF 2 kap 6 § st 2 skyddad mot 

betydande intrång på dess personliga integritet, om det sker utan samtycke och innebär 

övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. Även om 

lagstiftaren har framfört att dessa föreskrifter är tillämpbara på situationer som inträffat 

på internet, finns det än så länge ingen praxis på en sådan situation.5 För att närmare 

förstå vad bestämmelserna har för syfte och betydelse får rättstillämparen vända sig till 

andra rättskällor som exempelvis förarbetena.  

Bestämmelsen infördes genom 2010 års grundlagsutredning och innebär ett förstärkt 

skydd mot integritetsinskränkningar.6 Detta förstärkta skydd ansågs vara angeläget och 

grundläggande i ett moderniserat demokratiskt samhälle. En ytterligare förklaring till 

det ökade skyddet är att Sveriges trovärdighet som fördragsslutande part till europeiska 

konventionen (den 4 november 1950) som ger skydd för de mänskliga rättigheterna och 

                                                
5 Prop. 2009/10:80 s. 175ff. Att det saknas praxis på området är häpnadsväckande, i vart fall om det ställs 
emot att kommunikationen i samhället blivit allt mer digitaliserad. 
6 Prop. 2009/10:80. 
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de grundläggande friheterna (Europakonventionen, EKMR) antogs öka om skyddet för 

den enskildes personliga integritet stärktes genom grundlagsskydd.7  

Det är svårt, kanske till och med omöjligt, att finna en entydig definition av 

begreppet personlig integritet. Regeringen anser att en definition inte är nödvändig att 

formulera för att kunna bedöma vilka intressen som har ett skyddsvärt intresse. Istället 

skyddar utformningen alla typer av intrång som kan anses vara särskilt känsliga. Med en 

generell utformning begränsas inte heller skyddet till något specifikt tekniskt eller icke 

tekniskt förfarande. Således gäller det grundlagsreglerade skyddet för personlig 

integritet även på internet.8 

Skyddet tar sikte på att skydda enskilda mot ”betydande intrång” i den personliga 

integriteten som innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga 

integritet.9 Vid bedömningen ska både åtgärdens omfattning och arten av intrånget 

beaktas. Även andra omständigheter, åtgärdens ändamål, dess intensitet och omfattning 

kan ha betydelse vid bedömningen.10 Bestämmelsen träffar inte åtgärder som riktats 

mellan enskilda individer utan den träffar åtgärder som det allmänna åsamkat mot 

medborgarna och som därmed utgör ett intrång i skyddet för den personliga integriteten 

på ett betydande sätt.11 Vid spaningsverksamhet är den avgörande frågan om intrång har 

skett eller inte, inte syftet i sig med kartläggningen eller övervakningen utan vilken 

effekt som spaningen har medfört.12  

Grundlagsskydden i RF 2 kap kan endast begränsas om det finns lagstöd för 

inskränkningen i enighet med RF 2 kap 20 – 22 §§. Begränsningen får endast ske för att 

tillgodose ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och den får aldrig 

gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den 

eller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av 

folkstyrelsens grundvalar. 

Staten har, utöver en plikt att avhålla sig från ingrepp, också en plikt att vidta 

åtgärder för att skydda den enskildes privata sfär.13 Sådana positiva åtgärder kan utföras 

genom lagstiftning.  

 

                                                
7 Prop. 2009/10:80 s. 176. 
8 Prop. 2009/10:80 s. 175ff. 
9 Se RF 2 kap 6 § st 2. 
10 Prop. 2009/10:80 s. 250. 
11 Prop. 2009/10:80 s. 250. 
12 Prop. 2009/10:80 s. 250. 
13 Danelius s. 186. 
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2.3  EKMR 
Den europeiska konventionen (den 4 november 1950) som ger skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen, EKMR) gäller som 

lag i Sverige genom SFS 1994:1219. Vad gäller polisens befogenhet att i hemlighet 

spana på internet, vilket detta arbete har för avsikt att bearbeta, är det i första hand 

artikel 8 som är av relevans.  Artikeln gäller såväl i den digitala miljön som i den reella. 

Det betyder att de aktuella skydden i artikeln ska gälla för den enskilde oavsett om 

polisen spanar på internet eller i den verkliga världen. 

Enligt artikel 8(1) har var och en rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sitt 

hem och sin korrespondens. Rätten till respekt för sitt privatliv är svårdefinierad och 

komplex eftersom många företeelser kan hänföras däri.14 Genom praxis kan dock 

definitionen av rätten till privatlivet få en något tydligare avgränsning.15 Vad gäller 

spaning kan verksamheten medföra intrång i privatlivet eftersom spaningen sker genom 

att någon övervakas eller kartläggs utan dess vetskap. 

Enligt artikel 8 gäller rätten till respekt för korrespondens, vilken är förenad med 

respekten för privatlivet eftersom det ofta kan förekomma privat information i 

kommunikationen mellan de korresponderande. Det är inte alltid som personen som är 

misstänkt får reda på att dennes korrespondens är övervakad, vilket ju sker av naturliga 

skäl för att inte den misstänkte ska röja bevis. Domstolen har i Kennedy mot Förenade 

kungariket16 meddelat att trots att den misstänkte inte får del av informationen att 

han/hon blir övervakad behöver det inte strida mot artikel 8(1). Detta gäller under 

förutsättning att det finns en effektiv kontroll av åtgärderna.  

Eftersom artikeln gäller såväl i den digitala som i den virtuella världen omfattas 

överföringar av meddelanden via datorer såsom elektronisk post av konventionens 

skydd. Europadomstolen har i Copland mot Förenade kungariket17 fastslagit att en 

arbetsgivare inte får kontrollera en anställds e-post eller uppkopplingar på internet i 

syfte att fastställa i vilken utsträckning personen använde dessa kommunikationsmedel 

för privata ändamål eftersom det saknats lagstöd för denna kontroll. Arbetsgivarens 

möjlighet att spana på de anställdas elektroniska kommunikation är således begränsad. 

                                                
14 Danelius s. 346. 
15 Artikeln kan hänföras till många företeelser till privatlivet, allt från fysisk integritet till sexuella 
relationer och annan information om privata förhållanden eller personregistrering.  
16 18.05.2010 Kennedy mot Förenade kungariket (26839/05). 
17 03.04.2007 Copland mot Förenade kungariket (62617/00).  
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En sådan tydlig begränsning finns däremot inte för det allmänna gentemot 

befolkningen. 

För att det inte ska röra sig om ett ingrepp i artikel 8(1) måste följande tre villkor 

vara uppfyllda enligt artikel 8(2); (1) ingreppet måste vara lagligt, (2) ingreppet måste 

vara ägnat att tillgodose ett i artikeln angett intresse, exempelvis intresset att ordna och 

förebygga brott och slutligen (3) ingreppet måste vara nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle18. Vidare måste det finnas rimliga proportioner mellan inskränkningen och det 

mål som ska uppnås. 

Frågor om ingreppets laglighet har behandlats i praxis. I Malone mot Förenade 

kungariket 19 , vilket gällde telefonavlyssning och brevkontroll, konstaterade 

Europadomstolen att de engelska skyddsreglerna för intrång var för dunkla och kunde 

tolkas på olika sätt. Det föreligger därmed ett krav på tydlighet i lagen för att kravet på 

överenstämmelse i lag ska kunna accepteras. Även i Kruslin mot Frankrike20 ansåg 

Europadomstolen att ett ingrepp i privatlivet och korrespondensen endast kan beviljas 

om den nationella regleringen var tillräckligt tydlig och detaljerad, det vill säga att den 

inte vara för allmänt utformad.  

I Valenzuela Contreras mot Spanien21 konstaterade domstolen att om lagen inte 

angiver vid vilka brott avlyssning får ske, hur länge avlyssningen får ske och hur 

rapporter över lyssnade samtal skulle utformas är laglighetskravet inte uppfyllt och 

lagen strider därmed mot EKMR.  

Vad gäller det tredje villkoret, att ingreppet måste vara nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle, har Europadomstolen behandlat frågor om villkoret i praxis. I Klass m.fl. mot 

Tyskland22 behandlade Europadomstolen frågan om teleavlyssning som genomförts för 

att skydda statens säkerhet. I detta principiellt viktiga avgörande konstaterade 

domstolen att telefonavlyssning får komma till användning enligt artikel 8(2) om det 

uppfyller kravet på nödvändighet för att skydda det demokratiska samhället. 

Telefonavlyssning får således användas för att motverka terrorism och andra liknande 

övergrepp mot staten, men detta kräver tydliga och tillräckliga rättssäkerhetsgarantier. 

Det måste exempelvis finnas en effektiv kontroll att systemet inte missbrukas.  

                                                
18 Med nödvändigt i ett demokratiskt samhälle menar Danelius att det ska finnas ett ”angeläget 
samhälleligt behov” för ingreppet.  
19 (2.8.1984) Malone mot Förenade kungariket (8691/79). 
20 (24.4.1990) Kruslin mot Frankrike (11801/85). 
21 (30.7.1998) Valenzuela Contreras mot Spanien (27671/95). 
22 (6.9.1978) Klass m.fl. mot Tyskland (5029/71). 
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Europadomstolen förbehåller sig rätten att ge svar i frågan om det finns rimlig 

proportion mellan inskränkningen och syftet med artikel 8. Viss frihet finns dock hos de 

nationella domstolarna och myndigheterna, en så kallad ”margin of appreciation”23. 

Friheten berör exempelvis frågor om bevisvärdering och inskränkningar i rikets 

säkerhet. Frågor om inskränkningar av friheten på grund av rikets säkerhet berör ett 

intresse som är av fundamental betydelse för varje rättsstat. Därför blir 

Europadomstolens tolkningsföreträde begränsad i dessa situationer.24  

Spaning kan delvis sägas vara en fundamental inskränkning i respekten för privatliv 

eftersom spaningsbegreppet har en vid definition och verksamheten används i olika 

situationer, däribland situationer som berör rikets säkerhet. Detta medför att det kan bli 

tämligen svårt att sätta en klar gräns när de nationella myndigheterna och domstolarna 

får total frihet att bedöma inskränkningen.  Domstolens inverkan beror ju på om 

inskränkningen berör rikets säkerhet eller inte, vilket spaning kan innebära, men också 

icke innebära. Europadomstolens roll är därmed inte helt utesluten vid frågor om 

spaning men de nationella myndigheterna och domstolarna har samtidigt stor frihet att 

bedöma själva om spaningsverksamhet, i vart fall då spaning används vid brott som kan 

hota rikets säkerhet.  

 

2.4  EU 
Internet gör det möjligt för användare att över landsgränser, gemensamt eller ensamt 

agera och kommunicera i en mängd olika elektroniska kommunikationstjänster. Den 

öppnar således upp nya möjligheter för användarna att gränslöst kommunicera men 

medför även risker för intrång i skyddet för den personliga integriteten. Syftet med 

direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och 

integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och 

elektronisk kommunikation) är därför att vid överföring av elektronisk information 

säkerställa fysiska personers fri- och rättigheter i samband med behandling av 

personuppgifter, särskilt rätten till respekt för personlig integritet.25 De grundläggande 

                                                
23 Danelius s. 51. 
24 Danelius s. 52. 
25 Direktivet handlar i huvudsak om behandling av personuppgifter inom ramen för tillhandahållande av 
kommunikationstjänster. I Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter redovisas den rättsliga ramen för balansen mellan en hög skyddsnivå för privatlivet och 
fri rörlighet av personuppgifter inom unionen.  
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rättigheterna ska iakttas och de principer som är erkända av EKMR, särskilt respekten 

för rättigheterna i artikel 8, ska iakttas och vårdas.26 Tanken bakom direktivet är att alla 

användare ska skyddas oavsett vilken teknik som har använts vid kommunikationen.27  

I direktivet framgår det att ny teknik, den lätta tillgängligheten och ökade 

användningen av Internet har medfört att det finns kapacitet och möjlighet att behandla 

personuppgifter.28 Baserat på att integritetsskyddet kan äventyras genom denna nya 

teknik är det enligt EU viktigt att gränslöst arbeta för att förhindra det. Det ligger också 

ett ansvar på staten och de överordnade att säkerställa att användarnas integritet inte 

äventyras och att användarnas förtroende inte dalar. Det ligger också i Unionens intresse 

att harmonisera behandlingen av elektronisk kommunikation för att förbättra den inre 

marknaden. Arbetet bidrar också till att främja och att ge möjlighet för företag att 

utveckla nya elektroniska kommunikationstjänster. Därför bör medlemsstaterna, 

leverantörerna och användarna samarbeta för att införa och utveckla lämplig teknik. 29 

Direktivet i all ära, den enskildes integritetsskydd får emellertid ge vika då 

medlemsstaterna ska vidta sådana åtgärder som enligt artikel 15.1 i direktivet krävs vid 

brottsbekämpning. Direktivet påverkar därmed inte medlemsstaternas möjligheter att 

utföra laglig avlyssning av elektronisk kommunikation eller vidta andra åtgärder om det 

är nödvändigt för att uppnå de i artikel 15.1 föreskrivna ändamålen och om det sker i 

enighet med EKMR och dess tolkning och praxis.30 Åtgärderna ”måste vara lämpliga, i 

strikt proportion till det avsedda ändamålet och nödvändiga i ett demokratiskt 

samhälle31”. 

Direktivet omfattar således möjlighet för polisen att inhämta viss information från 

operatörer vid brottsbekämpning, under förutsättning att åtgärden uppfyller de nyss 

nämnda ändamålen. Polisen har också möjlighet att inhämta lokaliseringsuppgifter, 

vilka informerar om meddelandets kommunikationsväg, dess latitud, longitud och 

altitud vid användningen av utrustningen och vid vilken tidpunkt meddelandet 

skickades samt togs emot. Polisen får således ingen information om innehållet i 

meddelandena.  

Även operatörerna ska enligt direktivet verka för att den personliga integriteten på 

internet skyddas. De ska informera abonnenterna om särskilda säkerhetsrisker som finns 
                                                

26 Ingresspunkt 2 i direktiv om integritet och elektronisk kommunikation. 
27 Ingresspunkt 4. 
28 Ingresspunkt 5. 
29 Ingresspunkt 7. 
30 Ingresspunkt 11. 
31 Ingresspunkt 11. 
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för elektroniska kommunikation, exempelvis genom att berätta om olika 

krypteringsprogram eller användning av vissa program. Med säkerhet menas också att 

användarnas personliga integritet ska skyddas.32 Den information som operatörerna kan 

komma åt genom sin utrustning är en del av privatlivet för användarna och det krävs 

därmed skydd för denna information. Detta gäller också för de som fått i uppgift att 

behandla informationen, exempelvis lagra den. Operatörer får undantagsvis behandla 

uppgifter i de fall det är nödvändigt för att upptäcka fel eller tekniska brister vid 

överföring av elektronisk kommunikationen till abonnenten och/eller användaren. 

Likaså gäller för fakturering.33 

Operatörens skyldigheter enligt direktivet är ständigt gällande, vilket medför att 

leverantören ständigt ska vidta åtgärder som är lämpliga för att avhjälpa nya och 

oförutsedda säkerhetsrisker och återställa tjänstens normala säkerhetsnivå.34  

Den privata elektroniska kommunikationen bör utplånas så snart som möjligt och i 

vilket fall senast vid utgången av den period under vilken det lagligen går att göra 

invändningar avseende transaktionen.35Även uppkopplings- och överföringsinformation 

innehåller upplysningar om fysiska personens privatliv. Sådana uppgifter får således 

bevaras i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten när det gäller 

betalning och faktureringsfrågor och får endast bevaras under en begränsad tid.36 

Respekten för privatlivet och korrespondens enligt EKMR artikel 8 gäller i dessa 

situationer. 

Tiden för utplåningen av kommunikationen beror på vilken typ av 

kommunikationstjänst som tillhandahålls. Exempelvis ska ett telefonsamtal utplånas så 

snart som någon av förbindelserna avslutar samtalet. Vad gäller elektronisk post 

avslutas överföringen så snart mottagaren har tillhandahållits meddelandet, vilket är när 

tjänsteleverantörens server har hämtat meddelandet.37  

 

  

                                                
32 Ingresspunkt 20. 
33 Ingresspunkt 29. 
34 Ingresspunkt 20. 
35 Ingresspunkt 23. 
36 Ingresspunkt 26. 
37 Ingresspunkt 27. 
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3  Den polisiära spaningens rättsliga mål och gränser  

3.1  Inledning 
Kapitlet utgör dels en redogörelse om varför polisen ska bedriva spaningsverksamhet, 

dels redovisar kapitlet de allmänna rättsgrundsatser som reglerar polisens befogenheter 

att spana på internet. 

 

3.2 Polisens uppgift att bedriva spaning 
Polisens arbete regleras i polislagen (1984:387) (PL) och polisförordningen 

(1998:1558) (PF). Det övergripande målet för den polisiära verksamheten är enligt PL 1 

§ att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att se till att allmänheten får skydd 

och annan hjälp som folket kan vara i behov av. Att upprätthålla säkerhet omfattar 

främst att bekämpa och utreda brottslig verksamhet. 

För att kunna uppfylla målen preciseras i PL 2 § fyra huvuduppgifter för polisen. 

Polisen ska dels förebygga brott och övervaka den allmänna ordningen och säkerheten 

samt dels ingripa när störningar har inträffat. Polisen ska också bedriva spaning och 

utredning om brott som hör under allmänt åtal samt lämna ett allmänt skydd genom 

upplysning och annan hjälp.  

Den tredje uppgiften, spanings- och utredningsverksamheten, är av central betydelse 

för denna uppsats. Den polisiära spaningen är enligt min definition en metod för 

insamling av upplysningar, utan den utsattes vetskap och som har till syfte att klara upp 

ett brott eller kartlägga brottslighet. 

Polisens brottsutrednings- och brottsförebyggande verksamhet kan delas in i två 

olika stadier, vari spaningsverksamheten finns i båda stadierna. Det första stadiet kallas 

underrättelseverksamhet och därefter följer en förundersökning. Den 

spaningsverksamhet som sker i ett led i en förundersökning är rättsligt reglerad medan 

den spaningsverksamhet som inte ingår i förundersökningen är sparsamt reglerad.  

Spaning anses ha en effektiv roll för att uppfylla de polisiära målen. Spaningen 

bidrar till att polisen effektivare kan utreda ett brott och metoden innebär dessutom att 

det brottsförebyggande arbetet kan utföras. Både de polisiära målen som de polisiära 

uppgifterna ska gälla såväl i den reella världen som i den digitala. Spaning kan därmed 

ske såväl offline (det vill säga utan internetåtkomst) som online (med internetåtkomst).  
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3.3  De allmänna rättsprinciperna vid spaning på internet 
Polisen måste alltid respektera de grundlagsskydd som lagstiftaren har ställt upp i RF 2 

kap och de grundlagsskydd som EKMR bidrar med. För att kunna begränsa ett sådant 

skydd krävs lag, eftersom all offentlig makt ska utövas under lagarna enligt RF 1 kap 1 

§ st 3 (legalitetsprincipen). Legalitetsprincipen reglerar maktutövningens lagbundenhet 

vilket inbegriper att godtycke inte ska gälla, utan myndigheterna är normbundna i sin 

maktutövning.38 Polisen måste således alltid iaktta vad som stadgas i grundlagen och 

EKMR oavsett vad annan rättslig reglering framhåller. 

En av polisens uppgifter är som nämnts i avsnitt 3.2 att utreda och förebygga brott. 

Polisen har därmed tilldelats makt för att kunna utföra sitt arbete och grundlagsskyddet 

har därmed inskränkts. För att kunna uppfylla uppgiften har polisen bland annat rätt att 

bedriva spaning, vilket utgör spaning som en form av maktutövning. Polisens 

befogenhet att bedriva spaning regleras i PL 2 § p 3 vilken redogör att spaning och 

utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal hör till polisens uppgifter. 

Polisens befogenhet att spana gäller såväl i den reella som i den digitala miljön. 

När och hur spaningen sker regleras i flertalet olika lagar vilket medför att 

spaningsregleringen blir spretig. Oavsett var verksamheten regleras gäller dock kravet 

på rättssäkerhet och förutsägbarhet eftersom alla lagar måste uppfylla dessa krav. Det 

betyder att regleringen kring den polisiära spaningen (liksom all annan lag) ska kunna 

vara tydlig och medborgarna ska kunna få en indikation på under vilka omständigheter 

och på vilka villkor som åtgärden vidtas.39 

Många grundlagsskyddade rättighetsskydd i RF 2 kap är inskränkningsbara enligt RF 

2 kap 20 §. Inskränkningen är emellertid endast befogad om den uppfyller 

förutsättningarna enligt RF 2 kap 20-24§§. För samtliga inskränkningar gäller enligt 21 

§ att inskränkningen ska kunna tillgodoses som ett ändamål vilken är godtagbar i ett 

demokratiskt samhälle, ändamålsprincipen. Denna princip kompletterar 

legalitetsprincipen vad gäller frågor om laglig grund för maktutövning och gör det 

möjligt att under viss förutsättningar inskränka rättighetsskydd och därigenom ge mer 

makt åt myndigheterna. Vidare framgår det enligt samma bestämmelse att 

begränsningen aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål 

som har föranlett den. 

 
                                                

38 Helmius s. 62. 
39 Cameron s. 69. 
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Spaningsverksamhet är en form av maktutövning som kan utgöra en rättsligt tillåten 

begränsning i grundlagsskyddet. Ändamålet med spaningsverksamheten är att utreda 

och upptäcka brottsliga handlingar, vilken ju har en fundamental betydelse i ett väl 

fungerande demokratiskt samhälle. Verksamheten måste emellertid alltid vara rättsligt 

befogad enligt samtliga inskränkningskrav i RF och EKMR, oavsett i vilken lag eller 

förordning som regleringen sker, utifrån vem som vill utföra ny reglering på området 

och i vilket sammanhang som verksamheten används.  
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4  Polisens spaning på internet genom observation 

4.1  Inledning 
Detta kapitel behandlar de situationer då polisen spanar på internet genom att observera 

webbsidor i syfte att inhämta information som kan vara till gagn för brottsutredningen 

eller för det brottsförebyggande arbetet. Frågan om polisen har befogenhet att bedriva 

denna typ av spaning redovisas nedan.  

 

4.2   Internet – ett datornätverk för alla 
Internet är ett enormt stort datornätverk som fungerar som ett verktyg för gränslös 

kommunikation och informationsinhämtning. Systemet är uppbyggt för att snabbt söka 

och finna data (text, ljud och bild) som innehåller den information som efterfrågades. 

Dess användare har därmed möjlighet att exempelvis titta på öppna webbsidor där de 

kan läsa om just det som de söker efter.  

Alla som har möjlighet att ansluta sig till internet kan också använda sig av 

verktyget. Även polisen är användare av internet och kan således använda sig av 

redskapet i sin verksamhet. Med hjälp av verktyget kan polisen observera webbsidor för 

att få del av samma information som alla andra internetanvändare. Den information som 

polisen iakttagit kan vara till hjälp i en brottsutredning eller vid förebyggande av 

brottslig verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om information på webbsidor vari det 

framkommer att en viss grupp eller ett visst gäng planerar ett attentat eller en kriminell 

aktion mot någon eller något. Det kan också röra sig om information eller tips om en 

viss persons uttalanden på en blogg eller i ett diskussionsforum. Även uppladdade 

bilder på internet kan bidra med information i exempelvis ett spårlöst försvinnande eller 

en efterlysning.  

Det finns således inga rättsliga befogenhetshinder mot att polisen spanar på internet 

genom att själva observera på öppna webbsidor. Polisrättsutredningen anser att polisens 

egna iakttagelser för att skaffa sig information inte betraktas som tvångsmedel. Att detta 

inte betraktas som tvångsmedel betyder emellertid inte att det kan företas fritt utan 

observationen måste alltid vara förenlig med grundlag, annan lag och författning.40 Vad 

gäller den rättsliga regeringen av elektronisk kommunikation på EU nivå ska vidare 

nämnas att allt som är offentligt och som genom elektronisk kommunikation har 
                                                

40 SOU 1995:47 s. 137 ff. 
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skickats till en (potentiellt) obegränsad publik inte omfattas av direktivet om integritet 

och elektronisk kommunikation.41  

Vidare bör det ifrågasättas hur observationens bevisgrad värderas i en eventuell 

rättegång. Att en polis har ”sett någonting skumt” på internet har förmodligen inte 

särskilt hög bevisgrad utan det krävs troligen någon starkare bevisning än den muntliga 

redogörelsen.  

Observationen har, trots sin verkningslösa fallenhet ändå en viktig funktion för 

polisen i sin spaningsverksamhet eftersom en observation i sin tur kan leda till att 

polisen startar en förundersökning eller använder informationen i sin 

underrättelseverksamhet.   

                                                
41 Ingresspunkt 16 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. 
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5  Polisens spaning på internet genom agerande 

5.1 Inledning 
I detta kapitel behandlas situationen när polisen har lämnat observationsstadiet och 

börjat agera i sin spaningsverksamhet. Kapitlet redogör för polisens rättsliga 

befogenheter att inhämta material från operatörer i syfte att få tillgång till ytterligare 

material som kan vara relevant i det brottsförebyggande och brottsutredande arbetet. 

Redogörelsen sker utifrån tre olika spaningsstadier: (1) spaning vid 

underrättelseverksamhet, (2) spaning när det saknas någon skäligen misstänkt och (3) 

spaning när det finns någon skäligen misstänkt.  

 

5.2 Rätten att begära ut material från operatörer 
 

5.2.1  Vid underrättelseverksamhet 

Underrättelseverksamhet 

Underrättelseverksamhet innebär studier och kartläggning av befarad brottslig handling 

för att på så vis förebygga, förhindra eller upptäcka en brottslig verksamhet. 

Kartläggningen sker i ett skede då det ännu inte finns konkreta misstankar om att ett 

visst brott har begåtts eller kommer att begås. Den information som hämtas in kan 

komma från öppna källor som tv, tidningar och operatörer.42 Verksamheten är därmed 

också tillämpbar för den polisiära spaningen på internet.  

Underrättelseverksamhet förekommer normalt inom ett lands försvar och polis. Inom 

den polisiära delen är säkerhetspolisen den myndighet i Sverige som svarar för bland 

annat skydd mot terrorism och samhällsomstörtande verksamhet. Säkerhetspolisens 

uppgifter följer av instruktionerna i förordning (2002:1050) med instruktion för 

Säkerhetspolisen. I 2 och 3 §§ framgår det att Säkerhetspolisen ska leda och bedriva 

polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa 

terrorism och fullgöra de uppgifter som Rikspolisstyrelsen har att utföra enligt 

                                                
42 Se exempelvis prop. 2011/12:55 s. 82. 
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säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:148). 

Säkerhetsskydden innefattar bland annat rätten att använda spioneri mot terroristbrott.43  

Även de regionala polismyndigheterna arbetar med underrättelseverksamhet utifrån 

en modell som kallas polisens underrättelsemodell, PUM. Modellen innebär bland annat 

att alla poliser ska bedriva kriminalunderrättelsearbete genom att dokumentera 

händelser som sedan förs in i ett gemensamt system och kan användas för framtida 

analyser. På så sätt ska allas deltagande i det brottsförebyggande arbetet göra arbetet 

lättare. Inhämtning av underrättelseinformation görs på olika sätt. I stort sker det genom 

öppna källor, informatörer och hemliga källor. Den information som redan finns 

tillgänglig inom respektive polismyndighet kallas inre spaning. Information kan också 

hämtas från andra myndigheter och andra företag. Även det internationella samarbetet 

kan användas dels genom organiserade former eller mera informella samarbetsformer.44  

 

 

Inhämtningslagen 

Ett tillvägagångssätt i polisens underrättelseverksamhet är att spana på personer på 

internet genom att få del av uppgifter från operatörer och på så sätt kartlägga en 

internetanvändares rörelsemönster på internet och få del av en specifik adress som kan 

kopplas till en viss användare. Vid inhämtning av information från operatörer i 

underrättelseverksamhet gäller lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter i elektronisk 

kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet, 

inhämtningslagen. Enligt 1 § inhämtningslagen tillägnas polisen befogenhet att i 

hemlighet inhämta uppgifter om elektronisk information och lokaliseringsuppgifter som 

avser elektronisk kommunikationsutrustning från den som enligt lag (2003:387) om 

elektronisk kommunikation (LEK) tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät 

eller en elektronisk kommunikationstjänst. 45  Inhämtningen får avse uppgifter om 

meddelanden som överförts från en adress, vilken elektroniskt 

kommunikationsutrustning som funnits inom ett visst geografiskt område och inom 

                                                
43 Eftersom uppsatsen är begränsad till att inte klargöra Säkerhetspolisens specifika befogenheter vid 
spaning på internet berör jag inte närmare frågor kring denna typ av spaning.  
44 Information om polisens underrättelsemodell, PUM, finns i PUM-handboken som är utgiven av 
Rikspolisstyrelsen år 2006. Denna modell är under revision för att senare bidra med en ny handbok för 
poliserna. 
45 Begreppen elektroniskt kommunikationsnät och elektronisk kommunikationstjänst har samma innebörd 
som enligt LEK 1 kap 7 §. Se också prop. 2011/12:55 s. 120. För definition av begreppet elektronisk 
kommunikationsutrustning hänvisas till lagtextkommentaren till RB 27 kap 19 §.  
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vilket geografiskt område som en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller 

har funnits. Den förstnämnda uppgiften är den uppgift som har relevans för att uppfylla 

uppsatsens syfte. Uppgiften består av information om när och till vilken adress som 

meddelandet har skickats. Själva innehållet i meddelandet ingår inte i 

inhämtningsmaterialet. I begreppet adress ingår olika typer av nummer, exempelvis 

telefonnummer och andra identifikationsnummer som till exempel e-postadresser.46 

Inhämtning i fråga om uppgifter om meddelanden ska ha samma innebörd som vid 

inhämtning av uppgifter i en förundersökning innan det finns en skäligen misstänkt. Det 

ska således röra sig om historiska uppgifter, det vill säga uppgifter som redan har 

meddelats eller på annat sätt delats genom elektronisk kommunikation.47  

För att underrättelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt ska inhämtningen kunna ske 

brett och förutsättningslöst. Ett allt för strikt regelverk skulle enligt min åsikt kunna 

medföra att inhämtningen begränsas på ett icke önskvärt sätt, det vill säga att de 

brottsförebyggande åtgärderna inte går att verkställa i realiteten. Samtidigt innebär 

inhämtningen av uppgifter en begränsning av skyddet för den personliga integriteten 

och respekten för privatlivet enligt bland annat EKMR art 8. Polisens befogenheter 

enligt inhämtningslagen måste därför uppfylla de krav som ställs i bland annat artikel 

8(2) för att lagen och de rättsliga befogenheterna ska vara rättsligt giltiga. Därtill 

tillkommer legalitetskravet vilket ställer krav på en tydlig och förutsägbar lagstiftning.48 
Enligt 2 § inhämtningslagen ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att 

inhämtning ska få ske; åtgärden ska vara av särskild vikt för att förebygga, förhindra 

eller upptäcka brottslig verksamhet och brottet får inte vara föreskrivet lindrigare straff 

än två års fängelse. Att uppgifterna ska vara av särskild vikt innebär att uppgifterna som 

framkommer ur det inhämtade materialet ska bedömas ha ett förväntat resultat. Syftet 

med inhämtningen måste således vara av särskild anledning för utredningen och får inte 

bygga på endast spekulationer eller allmänna antaganden utan på faktiska 

omständigheter. Det räcker således inte med att inhämtningen kan bidra till ett 

förebyggande, förhindrande eller upptäckande av brottslig verksamhet, den ska bidra till 

det förväntade resultatet.49 Inhämtningen måste dessutom vara proportionerlig eftersom 

inhämtningen enligt 2 § inhämtningslagen endast får beslutas eller genomföras om 

                                                
46 Prop. 2011/12:55 s. 62. 
47 Prop. 2011/12:55 s. 62. Vad gäller uppgifter som hämtas in enligt 1 § st 1 p 3 avses även uppgifter som 
sker i realtid.  
48 För vidare intresse om LEK:s förhållande till EKMR hänvisas till avsnitt 7.2. 
49 Prop. 2011/12:55 s. 123. 
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åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som det 

riktas emot eller för något annat motstående intresse. Detta innebär att åtgärden i fråga 

om art, räckvidd, varaktighet och styrka ska stå i rimlig proportion till vad som står att 

vinna med inhämtningen.  

De brottstyper som blir tillämpliga vid inhämtning av uppgifter från operatörer enligt 

inhämtningslagen är någorlunda grova eftersom inhämtningen innebär en stor 

integritetskränkning. I jämförelse med Rättegångsbalk 1942:740 (RB) regler om hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation är inhämtning av uppgifter från operatörer 

enligt inhämtningslagen svårare att få till. Enligt RB 27 kap 19 § får inhämtning av 

uppgifter från operatörerna ske för begångna brott som är föreskrivna lindrigare straff 

än sex månader medan brottsnivån enligt inhämtningslagen är på två år. Denna skillnad 

är enligt min mening befogad eftersom det vid en förundersökning finns en bestämd 

skara människor som kan bli utsatt för integritetsintrånget jämfört med vid 

underrättelseverksamhet då oklarheterna om den brottsliga verksamheten är större och 

personkretsen kan vara betydligt vidare. 

Beslut om inhämtning av uppgifter från operatörerna fattas enligt 4 § 

inhämtningslagen av polismyndighetschefen. Myndighetschefen får delegera uppgiften 

till någon anställd vid myndigheten om den anser att den har särskild kompetens, 

utbildning och den erfarenhet som behövs. Den som fattar beslut om inhämtningen får 

dock inte samtidigt delta i den operativa verksamheten. Detta följer av jävsreglerna i 11 

och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223). Beslutet om inhämtning är inte överklagbart.50  

Enligt 5 § ska det i beslutet om inhämtning anges vilken brottslig verksamhet och 

vilken tid beslutet avser samt vilket telefonnummer eller vilken adress, elektronisk 

kommunikationsutrustning eller geografiskt område beslutet avser gälla inom. Tiden får 

inte vara längre än nödvändigt och inte överstiga en månad från dagen för beslutet. Om 

det inte längre finns skäl för beslutet ska beslutet omedelbart hävas. Detta gäller om 

exempelvis den brottsliga verksamheten förhindras eller har upphört. Om det finns 

tillräckliga skäl att inhämta uppgifter som avser ett specifikt brott kan det bli aktuellt 

med ett beslut om hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt RB 27 kap 

19 §. Det krävs inte tillstånd för att uppgifterna som har inhämtats under 

underrättelsearbetet ska få ligga till grund för att inleda en förundersökning. Av RB 23 

kap 1 § framgår det att en förundersökning ska inledas så snart det finns anledning att 

                                                
50 Prop. 2011/12:55 s. 88. 
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anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåtts. De uppgifter som har inhämtats 

i underrättelseverksamheten får dock endast användas i en förundersökning under 

förutsättning att hemlig övervakning av elektronisk kommunikation enligt RB 27 kap 

19 § har meddelats.  

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska enligt 6 § inhämtningslagen 

underrättas om varje beslut som fattats enligt lagen. Underrättelsen ska lämnas senast en 

månad efter det att ärendet om inhämtning har avslutats.  

 

 

5.2.2  Vid förundersökning utan skälig misstänkt 

Bakgrunden till LEK 

Tidigare reglerades elektronisk kommunikation genom telelagen (1993:597) och lagen 

om radiokommunikation (1993:599). Eftersom utvecklingen har gått framåt ansåg 

lagstiftaren att det fanns behov av att skapa en modern, teknikneutral och 

framtidsanpassad lagstiftning inom området elektronisk kommunikation. Dessutom 

hade EU presenterat nya direktiv (se stycket nedan) inom området som skulle 

implementeras i syfte att förhindra särlagstiftning och istället verka för en 

harmoniserad, generell och moderniserad lagstiftning.51 Nedan följer en beskrivning av 

de påverkande direktiven. 

Det första direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 

mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster (ramverket). Direktivet är ett harmoniserat regelverk som ska 

främja konkurrens dels på den europeiska marknaden och dels slutanvändarnas 

intressen.  

Det andra direktivet benämns Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av 

den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster (auktorisationsdirektivet). Detta är också ett harmoniserat 

regelverk som ska förenkla de bestämmelser och villkor som gäller för auktorisation av 

sådana nät och tjänster så att de lättare kan tillhandahållas. Friheten att tillhandahålla 

elektronisk kommunikation och elektroniska tjänster skulle förbättras och de 

administrativa hindren för inträde på marknaden ska begränsas till ett minimum. För 

                                                
51 Prop. 2002/03:110 s. 64 och 112. 
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svensk del innebar det att den som ska föra en inom lagen tillämplig verksamhet 

anmäler sin verksamhet till Post- och telestyrelsen, PTS, för att kunna bedriva 

verksamhet som lagen avser.  

Det tredje direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 

mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och 

tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet). Direktivet medförde en harmonisering av 

regler kring samtrafik och andra former av tillträde till elektroniska kommunikationsnät 

och tillhörande faciliteter.  Syftet var att i enighet med den inre marknadens principer 

upprätta ett regelverk för förhållandet mellan leverantörer av nät och tjänster vilket 

skulle leda till konkurrens och samverkan mellan elektroniska kommunikationstjänster 

samt gynna konsumenterna. 

Det fjärde direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 

mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende 

elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktiv om 

samhällsomfattande tjänster också kallat USO-direktivet). Målet med direktivet var att 

genom effektiv konkurrens och valmöjligheter säkerställa dels att det finns tillgång till 

allmänt tillgängliga tjänster av god kvalitet i hela gemenskapen, dels hantera situationer 

där slutanvändarens behov inte tillgodoses på ett tillfredsställande sätt av marknaden. 

Direktivet fastställer särskilda användar- och konsumentrelaterade rättigheter där det 

behövs och medger att de nationella tillsynsmyndigheterna ska ha rätten till att vidta 

åtgärder för användarnas och konsumenternas räkning. I Sveriges fall är det PTS som 

säkerställer detta. Rättigheterna motsvarar skyldigheter för företagen vilka direktivet 

riktar sig mot. 

Det femte direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 

12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för 

elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation).52 

Detta direktiv ersatte ett gammalt teledataskyddsdirektiv. Direktivets syfte var att 

precisera och komplettera Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd 

för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). 

Det sjätte direktivet är Europaparlamentets och rådets beslut nr 676/2002/EG av den 

7 mars 2002 om ett regelverk för radiospektrumpolitiken i Europeiska 

                                                
52 En mer genomgående beskrivning av direktivet redovisas i avsnitt 2.4. 
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gemenskapen/unionen (radiospektrumbeslutet) och det sjunde är Kommissionens 

direktiv 2002/77/EG av den 16 september 2002 om konkurrens på marknaden för 

elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster. Det sistnämnda 

direktivet ger kommissionen rätt att kräva avskaffande av exklusiva och speciella 

rättigheter som medlemsstaterna givit till företag då dessa rättigheter leder till att andra 

bestämmelser i fördraget överträds, i detta fall regleringen om konkurrens och den inre 

marknaden. 

Mot bakgrund av dessa direktiv inom elektronisk kommunikation ansåg den svenska 

lagstiftaren att den rättsliga regleringen av kommunikationen var förlegad. Lagstiftaren 

ansåg visserligen att det var fullt möjligt att ändra de då gällande tidigare splittrade 

lagarna inom elektronisk kommunikation genom att dels ändra telelagen och lagen om 

radiokommunikation med flera, men dessa förändringar skulle vara många och det 

skulle vara svårt att få överskådlighet med en så spridd lagstiftning på området 

elektronisk kommunikation.53 Därmed infördes en ny lag som skulle samordna all typ 

av elektronisk kommunikation, lag (2003:387) om elektronisk kommunikation (LEK), 

för att möta EU:s direktiv och det faktum att produkter och tjänster inom området blir 

allt mer oberoende av plattform.  

 

 

Tillämpningsområde, definitioner och syftet med LEK 

LEK är enligt 1 kap 4 § tillämplig på elektroniska kommunikationsnät och 

kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan 

radioanvändning. Denna bestämmelse är tekniskt komplicerad och samtidigt beroende 

av att tillämparen förstår dess betydelse. För att precisera vad lagstiftaren avser enligt 

bestämmelsen finns det därför föreskrivet i 1 kap 7 § vissa definitioner av vad 

lagstiftaren avser med vissa begrepp. Dessa definitioner är i sin tur byggda på de 

definitioner som framförs i ramdirektivet.54 För att förstå LEK:s tillämpningsområde är 

det därför nödvändigt att se hur de båda instituten har definierat begreppen.  

Med elektroniska kommunikationsnät avses enligt ramdirektivet art 2 system för 

överföring av och i tillämpliga fall koppling och dirigering av signaler via tråd eller 

radio, via optisk eller via annan elektromagnetisk överföringsväg. LEK 1 kap 7 § 

                                                
53 Prop. 2002/03:110 s. 111. 
54 Prop. 2002/03:110 s. 111. 
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definierar elektroniska kommunikationsnät som ”system för överföring och i tillämpliga 

fall utrustning för koppling eller dirigering samt passiva nätdelar och andra resurser 

som medger överföring av signaler, via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via 

andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ av information 

som överförs”. Enligt art 2 syftar elektroniskt kommunikationstjänst på tjänster som 

vanligen tillhandahålls mot ersättning. Enligt 1 kap 7 § menas det ”tjänst som vanligen 

tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av 

signaler i elektroniska kommunikationsnät”. 

Med elektronisk kommunikation avses enligt art 2 ”överföring av signaler i tråd, via 

radio, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier”. Någon 

sådan definition saknas i LEK, men klart är att kommunikation via internet är ett 

exempel på elektronisk kommunikation som lagen är tillämplig på. I LEK 6 kap 1 § 

definieras vad som avses med elektroniskt meddelande. Denna definition är endast 

tillämpligt på det angivna kapitlet.55 

Syftet med LEK framkommer i 1 kap 1 § och innebär dels en försäkran för enskilda 

och myndigheter att få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer, 

dels en försäkran om största möjliga utbud vad gäller urvalet av elektroniska 

kommunikationstjänster och deras pris och kvalitet.56 Bakom syftet föreligger i sin tur 

några politiska mål som ska uppfyllas. Ett av målen är av allmänpolitisk karaktär och 

innebär att staten ska säkerställa en effektiv och hållbar välfärd. Lagstiftaren menar att 

staten har ett ansvar att främja och skapa en god förutsättning för tillväxt i hela landet 

vad gäller infrastrukturen för elektronisk kommunikation och tjänsterna därtill. Om 

Sverige har en väl fungerande och utvecklad IT-struktur minskar avstånden mellan 

bostadsorten och arbetsplatsen avsevärt. Vidare menar lagstiftaren att tillväxten främjas 

av en effektiv användning av IT i företag, skola, hushåll och offentlig förvaltning. En 

bra IT-infrastruktur bidrar också till att skapa förutsättningar för tillväxt i hela landet. 

Eftersom Sverige har en geografisk särprägel med mycket glesbygd medför det att 

tekniken är än viktigare för att det dagliga livet, med jobb och fritid ska fungera 

smidigt.57  

                                                
55 Med elektronisk meddelande avses enligt LEK 6 kap 1 § ”… all information som utbyts eller överförs 
mellan ett begränsat antal parter genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst, utom 
information som överförs som del av sändningar av ljudradio- och tv- program som är riktade till 
allmänheten via ett elektroniskt kommunikationsnät om denna information inte kan sättas i samband med 
den enskilda abonnenten eller användaren av informationen…”. 
56 Detta syfte bygger på de EU-direktiv för elektronisk kommunikation som i avsnitt 5.2.2 redovisas. 
57 Prop. 2002/03:110 s. 99ff. 
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Stabil hållbarhet, lätt användbarhet och att tillgodose framtidens behov av 

elektronisk kommunikation är andra politiska mål som staten framhåller för att påvisa 

LEK:s omfattande betydelse i ett moderniserat samhälle.58 Användbarheten innebär att 

tjänsterna inom den elektroniska informationen bör vara lätt att lära sig, lätt att använda 

sig av och bör anpassas till sina respektive målgrupper. Vid utformandet av tjänsten ska 

således leverantören utgå från att användarna har olika förmåga och olika behov av 

tjänsten.59 

Ytterligare politiska mål bakom LEK är att staten ska tillgodose det allmännas 

intresse att få tjänsterna till ett överkomligt pris. Dessutom ska staten säkerställa att det 

är möjligt att göra ett nödsamtal och dessutom ska staten säkra skyddet för integriteten 

med mera.60  

Med hänsyn till ovan nämnda mål och intressen ska de åtgärder som vidtas enligt 

lagen sist men inte minst beakta de krav som följer av LEK 1 kap 2 §, nämligen 

rimlighet och proportionalitet.  

 

 

Anmälningsplikt och lagringsplikt 

För att få tillhandahålla allmänna elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska 

kommunikationstjänster krävs att verksamheten först har anmälts. En sådan anmälan 

sker till PTS, vilka också är tillsynsmyndighet enligt 2 § förordning (2003:396) om 

elektronisk kommunikation (LEKF). Privata och enskilda nät, så kallade slutna nät, 

behöver inte anmälas.61 De som bedriver anmälningspliktiga verksamheter är skyldiga 

enligt LEK 6 kap 16a § st 1 att lagra uppgifter om abonnemang och andra uppgifter som 

angår ett särskilt meddelande62 som är nödvändiga för att kunna spåra och sedermera 

identifiera vissa uppgifter. Dessa uppgifter är kommunikationskällan, målet med 

kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, typen av 

kommunikation och kommunikationsutrustning samt lokaliseringsuppgifter för mobila 

kommunikationsutrustningar och dess kommunikationsstart och slut. Enligt LEK 6 kap 

                                                
58 Prop. 2002/03:110 s. 101ff. 
59 Prop. 2002/03:110 s. 103. 
60 Prop. 2002/03:110 s. 104ff. 
61 Prop. 2002/03:110 s. 121. 
62 LEK 6 kap 20 § st 1. 
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16d § st 1 ska dessa uppgifter lagras i sex månader vilket beräknas från den dagen då 

kommunikationen avslutades.63 Därefter ska uppgifterna utplånas. 

 
 
Tystnadsplikten och rätten att bryta den 

Av LEK 6 kap 20 § följer att den som i samband med tillhandahållande av ett 

elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har fått del 

av eller tillgång till viss information inte får föra vidare informationen till någon annan 

eller utnyttja den. De uppgifter som omfattas av tystnadsplikten är dels uppgifter om 

abonnemang, innehållet i meddelanden eller annan uppgift som angår ett särskilt 

elektroniskt meddelande. Tystnadskravet finns eftersom aktörerna tillhandahålls mycket 

stor information i sin verksamhet och däribland mycket personlig information om vad, 

när och vem användaren av kommunikationsnätet eller kommunikationstjänsten 

kommunicerar med.64  

Tystnadsplikten är vid i den bemärkelsen att den gäller för dels dem som 

tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät och dem som erbjuder en elektronisk 

kommunikationstjänst, dels alla som på något sätt fått del av uppgifterna. Av 6 kap 20 § 

st 2 följer däremot att kravet på tystnadsplikt inte gäller mellan de parter som har tagit 

del av utväxlingen i ett elektroniskt meddelande eller som på annat sätt har tagit emot 

ett sådant meddelande.  

Regeringen har genom ändring av LEK 6 kap 22 § st 1 p 2 ansett att de 

brottsutredande myndigheterna ska få tillgång till uppgifter om elektronisk 

kommunikation i förundersökningar, även innan det finns en skäligen misstänk 

gärningsman. 65  Bakgrunden till att det är befogat att få information i ett tidigt 

utredningsskede, det vill säga innan det finns någon skälig misstänkt för brottet, är för 

att det anses vara effektivt för arbetet med brottsbekämpning. Det gör det exempelvis 

möjligt att utröna vem som är skäligen misstänkt för det aktuella brottet eller vem som 

kan uteslutas ur förundersökningen. Vidare öppnar informationen i detta stadium upp 

möjligheter för polisen att identifiera de flyktvägar som har använts och som senare kan 

kartlägga gömställen, stulet gods eller brottsliga relationer mellan personer. Lagstiftaren 
                                                

63 Enligt prop. 2010/11:46 s. 37f och 79f och enligt datalagringsdirektivet är den minimala lagringstiden 
sex månader. 
64 Skillnaden mellan vad som är en uppgift om abonnemang och vad som är annan uppgift som angår ett 
särskilt elektroniskt meddelande har behandlats i KR 2010:1 och gällde så kallade IMSI-nummer 
(International Mobile Subscriber Identity) med tillhörande abonnentuppgifter.   
65 Se de aktuella ändringarna i prop. 2011/12:55. 
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anser därmed att tidigt inhämtat material är nödvändigt för att upprätthålla en effektiv 

brottsbekämpning.66 

Enligt 6 kap 22 § st 1 p 2 har operatörer67 skyldighet att på begäran av polisen eller 

annan brottsbekämpande myndighet, lämna uppgifter om abonnemang. Bestämmelsen 

medför således inte behörighet för polisen att begära ut innehållet i det elektroniska 

meddelandet och inte heller tilldelas andra uppgifter än de som avses enligt 6 kap 20 § 

st 2 och 3. Det inhämtade materialet får endast bestå av historiska uppgifter som rör ett 

särskilt meddelande.68 Det medför att inte heller sådana uppgifter som inte redan vid 

begäran finns hos den uppgiftsskyldige får lämnas ut till polisen. Polisen har därmed 

endast möjlighet att få tillgång till vissa historiska uppgifter som har med abonnemanget 

att göra. För att ta del av innehållet i de elektroniska meddelandena krävs tillstånd till 

hemlig teleavlyssning respektive hemlig teleövervakning enligt bestämmelserna i RB 27 

kap 18-25 §§. Vissa operatörerna har därför skyldighet enligt LEK 6 kap 19 § st 1 att 

bedriva sin verksamhet så att ett eventuellt beslut om hemlig avlyssning av elektronisk 

kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan verkställas 

och att verkställandet inte röjs. Vidare framgår det i samma bestämmelse vilka 

verksamheter som detta berör. Enligt andra stycket framgår det att innehållet i den 

uppgift som kommit fram vid avlyssning eller övervakning ska göras lätt tillgängligt.69 

Vid inhämtning av elektronisk kommunikation enligt LEK ska behovet för en 

effektiv brottsbekämpning samtidigt vara godtagbart utifrån en integritetssynpunkt. För 

att kunna spana på meddelanden som skett elektroniskt utan att det finns någon skälig 

misstänkt krävs därför vissa förutsättningar. Enligt förarbetena finns det ingen 

anledning att göra undantag från rättegångsregler krav på att åtgärden ska vara av 

synnerlig vikt för utredningen, vilket följer av RB 27 kap 20 §. Vidare gäller 

proportionalitetsprincipen enligt RB 27 kap 1 § likväl vid inhämtning av uppgifter i 

elektronisk kommunikation enligt LEK som vid bedömning av användandet av all typ 

av tvångsmedel enligt RB. Det framgår vidare i LEK 1 kap 2 § att åtgärden inte får vara 

mer ingripande än som framstår som rimligt och skall vara proportionella med hänsyn 

till lagens syfte.70  

                                                
66 Prop. 2011/12:55 s. 71f. 
67 Definition av operatör finns i LEK 1 kap 7 §. 
68 Prop. 2011/12:55 s. 72. 
69 Enligt LEK 6 kap 19 § st 3 får PTS, efter samråd med Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen meddela 
verkställighetsföreskrifter samt utfärda undantag från kraven i st 1 och 2 enligt 36 § LEKF. 
70 Vid intresse redogör uppsatsen en vidare diskussion om LEK:s förhållande till integritetsskydden i 
avsnitt 7.2. 
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5.2.3 Vid förundersökning med skälig misstänkt 

Förundersökningens syfte är att utreda ett redan begånget brott. Utredningen består av 

att utröna vem eller vilka som begått det aktuella brottet och vilken eller vilka som 

därmed kan vara skäligen misstänkta för det begångna brottet. När en förundersökning 

har startat finns det möjlighet för polisen att fortsätta sin spaningsverksamhet på internet 

genom att i hemlighet spana på misstänkta personer på internet för att bland annat finna 

gärningsmannen och styrka bevisningen i en eventuell rättegång. Det som skiljer denna 

typ av spaning mot vad som innan har redovisats (se avsnitt 5.2.1 och 5.2.2) är att denna 

typ är noggrannare rättsligt reglerad. När förundersökningsledaren anser att det finns en 

skäligen misstänkt person för det aktuella brottet eller brotten träder ytterligare 

befogenheter in i polisens spanings- och befogenhetsmassa. Polisen får bland annat 

möjlighet att samla information om den skäligen misstänkta personen med hjälp av 

tvångsmedel. Vid spaning på internet blir särskilt två av tvångsmedlen användbara, 

vilka är hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation.  

Vid användning av all typ av tvångsmedel finns några generella krav som bland 

annat framkommer i RB 27 kap 1 § st 2. De skäl som angivits för åtgärden ska uppväga 

det intrång och men som åtgärden innebär för den misstänkte eller något annat 

motstående intresse. Det ska således finnas en proportionalitet i fråga om åtgärdens art, 

styrka, räckvidd och varaktighet till vad som står att vinna med åtgärden.71 Dessutom 

ska det föreligga ett behov av åtgärden och att en mindre ingripande åtgärd inte är 

tillräcklig.72 Den befogenhet som polisen tilldelas ska vara bunden till det ändamål för 

vilket tvångsmedlet har beslutats.73  

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation regleras i RB 27 kap 18 § och 

innebär hemlig avlyssning av vad som sägs eller skrivs i ett elektroniskt 

kommunikationsnät. Fokus är således på innehållet i meddelandena. Vad som avses 

med elektroniskt kommunikationsnät framgår av LEK 1 kap 7 §. Enligt bestämmelsen 

får polisen i hemlighet och genom tekniska hjälpmedel avlyssna och spela in 

                                                
71 Proportionalitetsprincipen. 
72 Behovsprincipen. 
73 Ändamålsprincipen. 
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elektroniska meddelanden som överförs eller har överförts till eller från ett visst 

telefonnummer eller en annan adress. Tvångsmedlet gör det därmed möjligt för polisen 

att spana på meddelanden som överförs i realtid liksom meddelanden som redan har 

överförts.  

Begreppet elektroniska meddelanden definieras i LEK 6 kap 19 §. Att det 

elektroniska meddelandet ska ha överförts till en adress är en modernisering av det 

tidigare begreppet teleadress. Den nya terminologin innebär inte någon saklig ändring 

utan begreppet innefattar fortfarande ”ett abonnemang, en enskild anknytning, adressen 

för elektronisk post, en kod eller någon annan tillförlitlig identifieringsmetod”74. Vid 

avlyssning av elektronisk kommunikation har polisen således befogenhet att, under 

vissa förutsättningar för användning av tvångsmedlet, läsa e-postmeddelanden eller 

lyssna på konversationer som skett eller sker på internet via ett kommunikationsforum. 

För att komma åt denna information i hemlighet från den som blir avlyssnad kan polisen 

begära ut material från exempelvis operatörer eller ansvariga utgivare för en viss 

webbplats.  

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation regleras i RB 27 kap 19 §. Som 

vid avlyssning av elektronisk kommunikation gäller övervakning av elektronisk 

kommunikation när elektroniska meddelanden skickas eller har skickats i ett 

elektroniskt kommunikationsnät. Definitionerna av elektroniskt meddelande och 

elektroniskt kommunikationsnät är densamma som avses i RB 27 kap 18 §.  Men hjälp 

av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kan polisen i hemlighet 

identifiera var informationen kan nås, när den nåddes och vem informationen når. 

Informationen består av sådana meddelanden som befordras eller har befordrats komma 

till eller från en adress eller sådana meddelanden som hindras att nå fram. Detta gäller 

även meddelanden som skett genom datatrafik. Polisen har således möjlighet att genom 

inhämta uppgifter från operatörer för att få uppgifter om bland annat vilka webbsidor en 

abonnent har besökt, när en viss överföring har skett, hur länge ett samtal har pågått 

samt mellan vilka mailadresser som meddelanden har skickats. 

Enligt RB 27 kap 18 § ger ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk 

kommunikation också rätt för polisen att vidta sådana åtgärder som avses i 19 §. Om 

rätten att avlyssna upphör, faller också befogenheten för polisen att övervaka och 

                                                
74 Se motiven till 1995 års modernisering av terminologin i RB i prop. 1994/95:227 s. 21f. 
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således behöver polisen ansöka om övervakning på nytt för att kunna använda sig av 

tvångsmedlet.  

LEK och RB:s terminologier är i stort sett överensstämmande och i många fall 

sammankopplade.75 Lagstiftaren ansåg nämligen att detta skulle bidra med en tydligare 

och mer rättssäker reglering.76 Dessutom behövde RB anpassas till en mer modern 

lagstiftning och vid en revidering av behovet för de brottsbekämpande myndigheternas 

tillgång till elektronisk kommunikation knöts LEK 6 kap och RB 27 kap samman.77 

Regleringarna skiljer sig dock åt i två väsentliga punkter. Enligt RB 27 kap 20 § måste 

ytterligare några förutsättningar än vad som krävs enligt LEK 6 kap vara uppfyllda för 

att avlyssning av elektronisk kommunikation och övervakning av elektronisk 

kommunikation ska få användas. Enligt RB 27 kap 20 § st 1 gäller för de båda 

tvångsmedlen att någon måste vara skäligen misstänkt för det aktuella brottet och att 

åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Vidare krävs för användning av 

tvångsmedlen att det startat en förundersökning som rör ett brott för vilket det är 

föreskrivet fängelse i minst två år respektive sex månader.78 Detsamma gäller för 

försök, stämpling eller förberedelse till dessa typer av brott. Det är emellertid även 

rättsligt befogat enligt RB 27 kap 18 § st 2 p 3 att använda hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation för brott med lägre straffskala än två år om det befaras att 

brottet bedöms överstiga fängelse i två år. 79  Vad gäller hemlig övervakning av 

elektronisk kommunikation får tvångsmedlet även användas enligt RB 27 kap 19 § st 3 

p 2 vid förundersökningar som avser vissa typer av narkotikabrott, barnpornografibrott 

och dataintrång. Utifrån vad som ovan presenterats kan konstateras att hemlig 

övervakning av elektronisk kommunikation får användas vid avsevärt fler brottstyper än 

vid hemligt avlyssning av elektronisk kommunikation.   

LEK och RB skiljer sig också i sin reglering vad gäller vilken typ av information 

som polisen kan komma åt. När en förundersökning har startat och 

förundersökningsledaren har beviljat användning av någon av ovan angivna 

tvångsmedel kan polisen även spana på innehållet i den elektroniska kommunikationen, 

vilket inte är möjligt vid tillämpning av LEK.  

 
                                                

75 Även inhämtningslagen är i många fall överensstämmande. Detta gäller i vart fall användningen av viss 
terminologi och dess definitioner.  
76 Prop. 2011/12:55 s. 57. 
77 Prop. 2011/12:55 s. 57. 
78 Se RB 27 kap 18 § st 2 och 19 § st 3. 
79 Prop. 2011/12:55 s. 48f. 
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5.2.4 Sammanfattning 

Polisens spaning på internet genom att inhämta information från operatörer kan delas in 

i tre olika tidssektioner. Den första sektionen innefattar spaning vid 

underrättelseverksamhet och regleras i inhämtningslagen. Lagen innebär att polisen 

genom inhämtning av uppgifter från operatörer kan studera och kartlägga en befarad 

brottslig handling för att på så vis förebygga, förhindra eller upptäcka en brottslig 

verksamhet. Inhämtningen får endast avse historiska uppgifter och ska avse brott vars 

brottsskalenivå inte understiger två års fängelse.  

Den andra och tredje tidssektionen av spaning genom inhämtning av uppgifter från 

operatörer infaller då en förundersökning har inletts. Ett brott har således förövats och 

polisen vill därför ha tillgång till uppgifter från operatörerna i syfte att utreda brottet. 

Vad som skiljer de två tidssektionerna åt är att det vid den sista tidssektionen finns 

tillräckligt med information i brottsutredningen för att ett tvångsmedel enligt RB kan bli 

aktuellt eftersom det finns en skäligen misstänkt för det aktuella brottet. Vid den andra 

tidssektionen saknas någon skäligen misstänkt och för inhämtning av information från 

operatörer gäller istället LEK.  

En annan skillnad mellan inhämtning av uppgifter från operatörerna enligt RB 

respektive LEK är att polisen endast har möjlighet att spana i realtid om de har beviljats 

användning av tvångsmedel enligt RB. Inhämtning av uppgifter enligt LEK avser endast 

historiska uppgifter.  

Vidare krävs för användning av tvångsmedel enligt RB att det aktuella brottet är 

föreskrivet minst två års fängelse i straffskalan. Något sådant gäller inte vid inhämtning 

av uppgifter från operatörer i enighet med LEK och således kan inhämtning ske för 

även lättare typer av brottslig verksamhet.  
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6  Polisens spaning på internet genom kommunikation 

6.1  Inledning 
Detta kapitel behandlar när polisen gått ännu ett steg i sin spaningsverksamhet, från att 

endast ha observerat till att agera genom att kommunicera med den brottsmisstänkte. 

Kapitlet avser därför redogöra för polisens befogenheter att vid spaning kommunicera 

med den brottsmisstänkte. Sist i kapitlet redogörs en analys av den rättsliga regleringen 

utifrån att spaningen inträffar på internet och har som intention att genom 

exemplifiering visa det komplicerade rättsläget som identifierats. 

 

6.2  Provokation i polisens myndighetsverksamhet 
 

6.2.1 Provokation 

Provokation avser, enligt en vedertagen uppfattning ett handlande som innebär att 

polisen under en förundersökning lockar eller utmanar en person till en handling eller 

ett uttalande som kan vara besvärande eller på annat sätt ha en negativ innebörd för 

honom eller någon i hans närhet.80 81 Ur ett allmänpreventivt syfte kan provokation 

anses utgöra en rättvis gillrande fälla eftersom den kan fungera som en läxa för 

gärningsmannen och en allmän varning om vad som kan hända om man inte följer 

lagen. Samtidigt innebär provokation att någon kan provoceras att begå en brottslig 

handling som den kanske aldrig annars skulle ha begått. I värsta fall kan polisens 

provokation tänkas utgöra startskottet för en kriminell bana för den misstänkte, något 

som denne kanske inte annars skulle ha startat om det inte vore för provokationen.82 

Provokation är inte begränsat till ett visst forum eller en viss typ av plats. Även när 

polisen använder internet vid sin spaning kan provokation bli aktuellt. Polisen kan 

kommunicera med individer på internet i olika kommunikationsforum för att därigenom 

samla in uppgifter om exempelvis en viss individs åsikter och värderingar. Dessutom 

kan de medverka med falsk identitet i en diskussion som sker på internet och därigenom 
                                                

80 SOU 2003:74 
81 Det bör uppmärksammas att provokationsanvändningen inte fungerar vid underrättelseverksamhet. En 
provokativ åtgärd innebär att någon viss person eller grupp påverkas att agera i en viss riktning eftersom 
de eller dem förväntas utföra en brottslig handling. Vid underrättelseverksamhet riktas inte åtgärder mot 
någon viss person eller grupp för att påverka dess beteende. Underrättelseverksamheten förhindrar 
och/eller förebygger brottsliga handlanden utan kommunikation och utan misstänkta.  
82 Axberger s. 18. 
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få vetskap om de andra deltagarna planerar att utföra en brottslig handling. Med den 

införskaffade informationen kan polisen förebygga att den brottsliga handlingen går att 

genomföra om de misstänka grips på bar gärning. Polisen kan dessutom aktivt locka en 

misstänkt person att utföra en brottslig handling genom att de agerar som någon form av 

avisering eller lockbete.83  

Polisens medverkan i att personer provoceras att begå någon brottslig handling är 

inte tydligt reglerad i svensk rätt då ingen direkt lagreglering finns. Istället blir 

exempelvis praxis, de allmänna bestämmelserna som finns i polislagen och till viss del 

rättegångsbalken rättsligt tillämpliga vid användning av åtgärden. Det står dock klart 

enligt praxis, JO uttalanden och doktrin att svensk rätt ställer sig avvisande till de 

provokativa metoderna som myndigheterna använder i sin verksamhet.84 Endast i 

speciella undantagsfall kan metoden anse betraktas som försvarlig. Nedan följer det 

förbud och de krav som genom praxis vuxit fram vid tillämpning av provokation. 

 

 

6.2.2 Förbudet att väcka en brottslig vilja 

I det så kallade Skarp-fallet menar HD att provokation endast får användas under 

särskilda omständigheter då det framstår som befogat. 85  HD belyser att 

omständigheterna i fallet varit sådana att den provocerade sannolikt inte hade begått 

handlingen om provokationen aldrig hade skett. Det är därmed aldrig tillåtet att 

provocera någon att begå en brottslig handling som denne annars inte skulle ha begått. 

Det är därför inte rättsligt tillåtet för polisen att väcka en brottslig vilja.86 Det förutsätts 

att det redan konstaterats en brottslig vilja av sådan stark styrka att det bara är fråga om 

tid innan brottet fullbordas. Utgångspunkten är att provokationen inte får påverka den 

misstänktes handlande i annat hänseende än till tid, plats och andra yttre 

omständigheter. En provokation som väcker vilja att begå en brottslig handling kallas 

                                                
83 Även om detta snarare kan kategoriseras som ett agerande från polisens sida medför kommunikationen 
med den misstänkta en slags tyst kommunikation då den misstänktes kontakt med polisen är beroende av 
polisens tysta kommunikation genom annonseringen. Därför klassificerar jag denna typ av polisiära 
spaningsåtgärd som kommunikation, inte agerande. Oberoende av hur klassificeringen av åtgärden sker 
gäller den reglering som redovisas om provokation. Klassificeringen är endast en pedagogisk uppdelning 
för läsaren. 
84 Axberger, s. 16. 
85 NJA 1951 s. 111. 
86 Axberger s. 28f.  
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brottsprovokation och är aldrig rättsligt tillåten.87 Det diskuterades i samband med 

polislagens tillkomst att en grundläggande princip i all polisverksamhet är att polisen 

aldrig får begå en kriminaliserad handling för att kunna efterforska eller avslöja ett brott 

och att polisen inte heller får provocera eller annars förmå någon att inleda en brottslig 

aktivitet. Provokationen kan emellertid vara rättsligt tillåten om den framkallar en 

individualiserad brottslig handling, det vill säga att brottet ändå skulle ha blivit 

begånget men vid en annan tidpunkt och med annan person. En rättsligt tillåten 

provokation kallas bevisprovokation.  

Gränsen mellan brotts- och bevisprovokation är i viss mån flytande. Ett exempel på 

ett sådant gränsdragningsproblem är när polisen ”klär ut sig” till civil och bestämmer 

möte med en misstänkt narkotikaförsäljare. När polisen anländer till platsen för att köpa 

narkotika och narkotikainnehavaren sträcker fram preparatet kan polisen anhålla den 

misstänkta narkotikainnehavaren för narkotikainnehav alternativt narkotikaförsäljning. 

Om polisen väljer att anhålla den misstänkte gärningsmannen för innehav av narkotika 

är den provocerade handlingen en tillåten bevisprovokation eftersom polisen inte 

uppmanar den misstänkte till att utföra en brottslig handling. Om polisen däremot väljer 

att anhålla den provocerade gärningsmannen för narkotikaförsäljning anser Axberger att 

polisens handlande kan klassificeras som en förbjuden brottsprovokation. Axberger 

menar att om polisen hade betalat för narkotikan hade gärningsmannen också kunnat 

provocerats fram en brottslig vilja till att handla, vilket ju inte är tillåtet. Det egentliga 

syftet med polisens åtgärd ska därför enligt Axberger vara att få fram bevisning om det 

redan begångna brottet, nämligen innehav av narkotika. 88 

En provocerande metod som polisen kan använda sig av och som kan vara rättsligt 

tillåten är då polisen gillrar fällor i form av frestelser för att på så sätt komma åt en 

misstänkt gärningsman. En frestelse kan exempelvis vara en annons som lockar den 

misstänkte in i fällan. Den kan också utgöra en påhittad identitet vars syfte är att locka 

till sig potentiella förövare. Enligt Axberger är fällor av denna typ rättsligt tillåtna så 

länge ingen skada sker.89 Om åtgärden inte är riktad mot en viss person kan den inte 

heller kränka en viss persons integritet. Om fällan dessutom är av neutral karaktär då 

den inte uppmanar till brott och därmed inte innehåller särskilt lockande erbjudanden 

                                                
87 Se prop. 1983/84:111 s. 44 f för vidare information. I praxis har härutöver utvecklats ett antal principer 
för användandet av bevisprovokation.  
88 Axberger s. 10. Petter Asp har framfört kritik mot Axberger i denna fråga i sin bok Straffansvar vid 
brottsprovokation vilken hänvisas till för vidare läsning om gränsdragningsproblemet. 
89 Axberger s. 30. Med skada menar jag kränkning av den personliga integriteten. 
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eller frestelser är fällan en tillåten provokation. En provokation bör dock aldrig innefatta 

osedvanliga frestelser för att undvika att någon förmås begå en brottslig handling som 

den annars inte skulle ha begått.90  

 

 

6.2.3 Kravet på stark misstanke 

Provokation är endast tillåten om det föreligger en stark misstanke om brott.91 Detta 

krav är sammanbundet med det nyligen angivna förbudet, det vill säga att 

provokationen är riktad mot den misstänkte eftersom det kan förutsättas att denne 

kommer att begå brottet ändå. När och var misstankegraden går från att vara svag till 

stark är svår att bestämma klart och tydligt. Olika faktorer kan påverka bedömningen, 

exempelvis hur många personer brottsmisstanken riktar sig mot och i vilken miljö eller 

plats som den misstänkta brottsliga verksamheten äger rum. Vid varje provokation av 

typen att det riktar sig mot mer än en bestämd grupp måste en avvägning alltid ske 

mellan dess mål och medel. Likaså gäller när polisen riktar provokationen mot en 

obestämd grupp individer. Det finns alltid en risk för att någon helt oskyldig i 

sammanhanget också blir provocerad. Det finns därmed en risk att polisen kan 

provocera någon att begå ett brott som han/hon inte annars skulle begått, vilket ju är 

förbjudet.92  

 

 

6.2.4 Kravet på grov brottslighet 

Ett ytterligare krav som framhållits vad gäller provokationsanvändning är att åtgärden 

endast kan användas vid grov brottslighet.  

En viktig fråga i sammanhanget är vad som utgör grov brottslighet. Klart är dock att 

brott mot rikets säkerhet och narkotikabrottslighet hör under den grova brottstypen.93 

Vad som annars hör under denna brottstyp är tidsvarierande och beroende av 

kriminalpolitiska modeströmningar.94 En sådan oklar rättslig reglering medför risker för 

att metoden används flitigare än nödvändigt. Samtidigt vore en mer preciserad 
                                                

90 Axberger s. 32. 
91 Axberger s. 29. 
92 Axberger s. 28f. 
93 SOU 1948:7 s. 331. 
94 Axberger s. 33. 
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lagstiftning på området vanskligt då användningsområdet skulle begränsas till enstaka 

tillfällen och de brottsbekämpande myndigheterna skulle förlora effektivitet i sitt 

spaningsarbete. Enligt min åsikt är en vidare och mer situationsbunden rättslig reglering 

att föredra även om det kan medföra en större användning av metoden. Det bör dock 

tilläggas att detta krav är ett i mängden av krav och förbud som uppställs vid 

användning av provokation och att risken för överkonsumtion av åtgärden därför inte 

sker per automatik även om brottsgraden är oviss.  

 

 

6.2.5 Behovs- och proportionalitetsprincipen 

Som nämnts i avsnitt 3.3 gäller de allmänna rättsprinciperna för polisens 

tjänsteutövning. Dessa regler gäller således även vid användning av bevisprovokation. 

Några av dessa förvaltningsrättsliga normer finns att hämta i polislagen. Behovs- och 

proportionalitetsprincipen regleras i PL 8 § och är överlappande varandra. Av 8 § PL 

följer att åtgärden ska vara nödvändigt. Det ska således saknas alternativa och mindre 

långtgående tillvägagångssätt för att åtgärden ska kunna vidtas och därför föreligga ett 

behov av att handlingen vidtas.95 Detta gäller även när tidigare tillvägagångssätt har 

prövats utan framgång. Behovsprincipen innebär dessutom att provokationen ska kunna 

leda till väsentliga och användbara resultat för utredningen.96 Behovet av att använda 

provokationsåtgärden ska också vägas i samma skål som proportionalitetsprincipen. 

Enligt proportionalitetsprincipen ska ingripandets art och varaktighet stå i proportion till 

det mål polisen avser att uppnå.97 Risken att någon oskyldig blir utsatt för en kränkning 

ska vägas mot det ändamål som provokationen avser befrämja. 

Beslut om provokation ska alltid fattas av åklagare och åtgärden måste noga 

dokumenteras.98 Detta gäller eftersom det är svår i efterhand att bedöma hur en 

provokation egentligen gått till, om den varit laglig och motiverad. Det är dessutom 

rimligt att polisen åläggs denna dokumentationsplikt eftersom de tilldelas 

maktbefogenhet vid användning av provokationsåtgärderna.99  

 

                                                
95 Axberger s. 34. 
96 Axberger s. 34f. 
97 Prop. 1983/84:111 s. 73. 
98 JO 1997/98 s. 118. 
99 Se SOU 1982:63 s. 142 samt Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4 s. 19. 
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6.3 Provokation på internet  
För att applicera ovan förbud och krav vid provokationsanvändning på polisens 

spaningsverksamhet på internet kan det konstateras att det rättsliga läget är komplicerat. 

Det finns flertalet tillfällen då polisen kan bedömas komma i ett sådant läge att de måste 

förhålla sig till dessa regler. Ett exempel på en sådan situation är när polisen genom 

spaning på internet vill komma i kontakt med potentiella groomingförövare.100 Polisen 

kan då gillra en fälla genom att i ett kommunikationsforum uppge sig vara en ung flicka 

eller pojke i syfte att få kontakt med individer. Om polisen inte själva tar initiativet att 

kommunicera med någon på kommunikationsforumet innebär det att fällan inte riktar 

sig till en viss individ utan vem som helst kan ta kontakt med ”offret”. Fällan kan därför 

anses vara neutral. Enligt min uppfattning räcker det dock inte med en sådan kort 

bedömning. Polisen måste ta i betänkande att även oskyldiga kan komma att kontakta 

”offret”.  Som nämnts ovan gäller kravet på stark misstanke för att polisen ska få 

använda sig av provokation. Enligt min mening bör polisen därför endast besvara de 

individer som kontaktar ”offret” som är starkt misstänkta för grooming för att på så sätt 

undvika att även oskyldiga kan komma att bli utsatta för spaning. Något annat 

ställningstagande skulle annars kunna utgöra ett intrång i den personliga integriteten och 

dessutom skulle polisen kunna ha agerat utöver sina maktbefogenheter och därmed 

fällas för tjänstefel.  

Om polisen själv tar kontakt med någon person via internet som är misstänkt för 

något grovt brott kan det utgöra en skada för den misstänktes privatliv. Även i detta fall 

måste därför misstankegraden vara tämligen stark eftersom skadan kan vara förödande.  

Det finns en allmän innebörd vid användning av kontroll av medborgarna nämligen 

att ju mer ingripande åtgärder som vidtas, desto starkare krav på misstanke om det 

aktuella brottet.101 Polisiär spaning genom kommunikation på internet är en form av 

kontroll av medborgarna eftersom de vistas och kommunicerar i en miljö där alla 

medborgare kan delta. Enligt min mening kräver detta handlingssätt därför krav på stark 

misstanke om brott för att provokationsåtgärden ska kunna användas. 

Utöver den starka misstankegraden måste polisen vid spaning genom 

kommunikationsforum på internet alltid förhålla sig till de andra rättsliga kraven och 

förbuden samt behovs- och proportionalitetsprincipen. Polisen måste exempelvis väga 

behovet av att kommunicera med någon misstänkt på internet mot det faktum att någon 
                                                

100 Se Brottsbalk 1962:700 (BrB) 6 kap 10a §. 
101 Axberger s. 29. 
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oskyldig kan utsättas för spaningen. Beroende på kommunikationsforumets utformning 

kan användarnamnet exempelvis användas av flera eller olika personer.  

En anmärkning som Axberger upplyser om är att det generellt sett inte är önskvärt att 

polisen arbetar i det dolda och således opererar bakom en fasad.102 Spaning på internet 

genom provokation innebär att polisen arbetar i det dolda med tämligen långtgående 

befogenheter. Spaningen kan därför medföra en odemokratisk kontroll av människor 

som behandlas som presumtiva brottslingar. Detta medför att polisen kan riskera förlora 

allmänhetens förtroende vid spaning genom provokation och i ett sådant läge är spaning 

inte särskilt eftertraktat. Hela polisverksamheten kan komma att ifrågasättas om polisen 

utnyttjar sina möjligheter att efterforskar i det dolda. Detta har visat sig tydligt i NSA-

fallet i USA där medborgarna och övriga människor runt om i världen inte är nöjda med 

polisens arbete i det dolda utan kräver att få veta hur organisationen arbetar i sin 

brottsprevention. 103  Öppenheten är således en viktig pusselbit för polisens goda 

förtroende och därefter sin befogade maktanvändning.  

Vad gäller integritetsaspekten delar provokationsanvändningen liknande belastning 

som andra polisiära metoder, exempelvis spaning. Den personliga integriteten ska 

skyddas enligt bland annat RF 2 kap 6 § och EKMR art 8 men får också begränsas. Den 

rättsliga regleringen av provokationen är således tillåten endast om den uppfyller de 

krav som lagstiftaren uppställt. För vidare analys av lagstiftarens allmänna 

legalitetskrav hänvisas till nästkommande kapitel 7.  

 
  

                                                
102 Axberger s. 32. 
103 NSA-läckan publicerades i The Guardian den 6 juni 2013. En digital version av artikeln finns att 
hämta på The Guardian’s webbsida. 
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7  De rättsliga ramarna för polisens spaningsverksamhet på 

internet 

7.1  Inledning 
EKMR och RF ställer krav vid begränsning av skyddet för den personliga integriteten 

på internet. Dessutom måste dessa begränsningar uppfylla de allmänna rättsprincipernas 

krav på hur en lags utformning ska utformas. Uppfylls detta när det gäller regleringen 

av den polisiära spaningen som sker på nätet?  

I den första delen av detta kapitel är avsikten att diskutera den legala utformningen 

av polisens befogenheter att inhämta uppgifter från operatörer utifrån de allmänna 

rättsprinciperna och kraven vid begränsning av skyddet för den personliga integriteten 

på internet. I den andra delen av kapitlet förs en diskussion om respekten för privatlivet 

och skyddet för den personliga integriteten måste ge vika för en alltmer långtgående 

brottsbekämpning på internet. 

 

7.2 Placering och förutsägbarhet 
Polisens befogenhet att spana på internet finns bland annat reglerat i diverse 

inhämtningslagar vilket gör det möjligt för polisen att inhämta data från operatörer. På 

så sätt kan polisen få tillgång till material som kan kartlägga en persons rörelsemönster 

och också koppla en viss internetanslutning till viss aktivitet på internet. 

Inhämtningsmaterialet varierar beroende på var i utredningen som polisen befinner sig i. 

När spaningsverksamheten används under en förundersökning regleras verksamheten 

enligt LEK och RB. Vid polisiär spaning i underrättelseverksamhet, alltså när spaning 

sker innan det finns anledning att anta att brott har förövats, ger inhämtningslagen 

rättsligt stöd till polisen att inhämta uppgifter om medborgarna för att uppnå syftet att 

upptäcka, beivra och förebygga brott. Det är dock endast möjligt för polisen att få reda 

på innehållet i den misstänktes elektroniska meddelanden om domstol har beviljat 

användning av tvångsmedel. I annat fall innehåller uppgifterna från operatörerna bland 

annat information om varifrån det elektroniska meddelandet har skickats, till vem som 

mottagit det, hur länge en konversation har pågått och vid vilken tid ett meddelande har 

överförts. Oavsett vilken typ av information som polisen får tillgång till vid inhämtning 

av uppgifter, sker en inskränkning i skyddet för den personliga integriteten och 

respekten för privatlivet enligt RF 2 kap 6 § och EKMR artikel 8. Polisens 
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spaningsverksamhet på internet genom inhämtning av uppgifter från operatörer måste 

således uppfylla de generella krav som anges i EKMR artikel 8(2) nämligen kraven på 

laglighet, lagens nödvändighet och dess hänsyn till ett fundamentalt intresse. Polisen 

har befogenhet att spana på internet i enighet med inhämtningslagarna och RB. Vidare 

uppställs enligt Europadomstolens praxis krav på tydlighet i lagen för att 

laglighetskravet ska anses vara uppfyllt. Några större oklarheter i lagtexten saknas. 

Således är spaningen laglig. Dessutom anses spaningsverksamheten på internet vara 

nödvändig i ett demokratiskt samhälle eftersom den bidrar till att brott utreds eller 

förbyggs. Syftet bakom spaning tillgodoser dessutom ett fundamentalt intresse, 

nämligen ordning och säkerhet i riket genom förebyggande eller utredning av brott.  

Utöver att uppfylla de generella kraven i artikel 8.2 måste den lag som stiftar 

befogenhet stå i rimlig proportion mot det mål eller syftet som ska uppnås med den 

aktuella regleringen. Polisens befogenhet att inhämta uppgifter från operatörer ska 

därmed stå i rimlig proportion mot respektive inhämtningslags syfte. I LEK 1 kap 2 § 

framgår det att åtgärden inte får vara mer ingripande än vad som framstår som rimligt 

och åtgärderna skall vara proportionella med hänsyn till lagens syfte. Det är i detta läge 

som regleringen blir knepig. LEK:s syfte är enligt 1 kap 1 § bland annat att enskilda och 

myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer vilket 

uppnås genom en harmoniserad reglering av konkurrens. Som redogjorts i avsnitt 5.2.1 

finns också många politiska mål bakom lagens syfte vilket bland annat innebär ett 

säkerställande av en effektiv och hållbar välfärd. Ingenstans i syftet och inte heller i de 

politiska målen framgår det något som är av polisiär art eller som går att härleda till 

spaningsverksamhet. När polisens befogenheter att inhämta uppgifter från operatörer 

enligt LEK ska ställas mot lagens primära syfte går det därför inte att göra en 

proportionalitetsbedömning. Det ter sig tämligen egendomligt att polisen enligt LEK 6 

kap 22 § tilldelas befogenheter att inhämta material från operatörer i syfte att spana på 

någon misstänkt på internet när lagens syfte och övriga reglering reglerar helt andra 

frågor. Lagstiftaren har dock uttalat sig i förarbetena att inhämtning av uppgifter från 

operatörerna får vidtas i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas för det 

aktuella brottet i fråga. Detta uttalande kan dock enligt min åsikt snarare förstås som en 

författningskommentar till LEK 6 kap 22 § och således inte som ett dolt eller sekulärt 

syfte med hela lagen LEK.  

Inte nog med att polisens befogenhet att vid spaning inhämta material ter sig 

egendomligt placerad kan kravet på förutsägbarhet ifrågasättas. Några IT-företag med 
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flera ansåg vid remissbehandling av LEK att föreslagets utformning (som ledde till 

LEK) riskerar att leda till brist på förutsägbarhet.104 Med en lagstiftning vars syfte är en 

sak men vars reglering kan medföra något annat är förutsägbarheten knappast stor.  

Mot bakgrund av ovan vore en alternativ lösning att den nuvarande regleringen i 

LEK 6 kap 22 § antingen flyttas till RB eller att LEK utvecklar sitt syfte i 1 kap 1 § så 

att det blir möjligt att göra en proportionalitetsbedömning. 

 

7.3 Effektivt eller integritetsöverskridande? 
Det kan tyckas ske stora integritetsöverskridanden framförallt när inhämtning av 

uppgifter till polisen enligt LEK kan ske oavsett brottstyp och utan att det finns någon 

som är skäligen misstänkt. Det föreligger dessutom en annars sträng tystnadsplikt för 

operatörerna i syfte att skydda användarnas personliga integritet som i och med polisens 

spaningsverksamhet bryts. Som nämnts i avsnitt 5.2.2 anser lagstiftaren att de rättsliga 

befogenheterna att inhämta uppgifter är befogade eftersom möjligheten att få tillgång 

till material i ett tidigt skede bidrar till en effektiv brottsbekämpning. Lagstiftaren menar 

att polisens tillgång till abonnemangsuppgifter väger klart tyngre än enskildas 

motsvarande intresse av integritetsskydd.105 Den tekniska utvecklingen har bidragit till 

att brottsligheten på till exempel internet har utvecklats och förändrats. Exempelvis har 

nätmobbing och andra former av ärekränkningar samt grooming blivit ett allt större 

problem på internet. Därför vill lagstiftaren att även de tämligen vanliga brotten som 

numera sker i större grad på internet än i det vanliga livet ska kunna utredas trots att 

brotten i sig ofta bedöms föranleda endast böter.106 På så sätt har lagstiftaren aktivt gjort 

ett positivt ställningstagande i lagstiftningen för att skydda den personliga integriteten 

och privatlivet på internet.107 Att polisen tilldelas befogenheter att spana på internet 

genom att inhämta uppgifter från operatörer behöver därmed inte enbart innebära att 

integritetsintresset sätts ur spel.  

 

  

                                                
104 Prop. 2002/03:110 s. 112f. 
105 Prop. 2011/12:55 s. 103. 
106 Prop. 2011/12:55 s. 102. 
107 Se avsnitt 2.2 om att positiva åtgärder kan utföras genom lagstiftning. 
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8 Sammanfattande synpunkter 
Det saknas en enhetlig lag om när, hur och var den polisiära spaningen kan ske. Polisens 

befogenhet att spana på internet är rättsligt reglerat i olika lagar beroende på i vilken 

situation som spaningen sker. Uppsatsen har därför valt att visa detta utifrån tre 

tänkbara situationer; genom observation, genom att agera och genom att kommunicera. 

Oavsett när spaningen sker gäller dock de rättsliga skydden enligt RF 2 kap och EKMR. 

Man kan förstå det som att rättighetsskydden är ett övergripande paraply över all 

lagstiftning som alltid kräver legal motivering för att kunna inskränkas. Likaså gäller för 

de allmänna rättsgrundsatserna, vilka också alltid måste iakttas vid en eventuell 

begränsning av de mänskliga rättigheterna och skydden.  

För att kunna avgöra om det går att motivera en inhämtning av uppgifter enligt 

inhämtningslagarna och om inhämtningen således utgör ett intrång i den personliga 

integriteten och/eller privatlivet måste polisen ha god förståelse om vad lagstiftningen 

avser skydda eller främja i de aktuella regelverken om spaning. Därutöver måste polisen 

förhålla sig till de allmänna rättsprinciperna, EKMR, förvaltningsrättsliga principer 

samt PL med flera vilket kräver stora resurser och stor kompetens. Den rättsliga 

regleringen av spaning på internet är komplex eftersom den är spretig och många gånger 

svårtolkad. Om lagstiftaren dessutom har varit otydlig med att visa vad lagen syftar till 

samt om lagtexten inte är tillräckligt tydlig och detaljerad kan inte legalitetsprincipen 

uppfyllas fullt ut. Vad polisen har för befogenheter för att spana på internet är därför 

ingen lätthanterlig fråga. 

  



 46 

9 Källförteckning  
 

Offentligt tryck 
Propositioner 

Prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om 

elektronisk kommunikation. 

Prop. 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - 

genomförande av direktiv 2006/24/EG. 

Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag. 
Prop. 2002/03:110 Lag om elektronisk kommunikation, m.m. 

Prop. 1994/95:227 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning. 

Prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m. 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen. 

SOU 1995:47 Tvångsmedel. Slutbetänkande av Polisrättsutredningen. 

SOU 1982:63 Polislag: Betänkande av 1981 års polisberedning. 

SOU 1948:7 Parlamentariska undersökningskommissionen angående flyktingärenden 

och säkerhetstjänst. 

 
JO 

JO 1997/98 s. 118 

 

 

Litteratur 
Asp, Petter (2001) Straffansvar vid brottsprovokation. 1 uppl. Norstedts juridik. 

Stockholm. 

 

Axberger, Hans-Gunnar (1989) Brottsprovokation. Stiftelsen Skrifter utgivna av 

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Skriftserien nr 25. Juristförlaget. 

Stockholm. 

 



 47 

Cameron, Ian (1998) An introduction to the European Convention on Human Rights 3 

uppl. Iustus Förlag AB. Uppsala. 

 

Danelius, Hans (2012) Mänskliga rättigheter i europeisk praxis. En kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. 4 upplagan. Norstedts Juridik AB. 

Stockholm. 

 

Helmius, Ingrid (200) Polisens rättsliga befogenheter vid spaning.  Iustuts Förlag AB. 

Uppsala. 

 

PUM-handboken (2006) av Rikspolisstyrelsen. 

 

RättsPM 2007:4 – Provokativa åtgärder. Av åklagarmyndigheten. 

 

 

Rättsfallsregister 
Svenska domstolar 

NJA 1951 s. 111. 

Göteborgs Tingsrätt dom 2013-06-25 mål nr B 705-13. 

KR 2010:1. 

 

Europadomstolen 

Kennedy mot Förenade Konungariket, dom den 18 augusti 2010. (Application no. 

26839/05). 

Copland mot Förenade kungariket, dom den 3 April 2007. (Application no. 62617/00). 

Valenzuela Contreras mot Spanien, dom den 30 juli 1998. (Application no. 27671/95). 

Kruslin mot Frankrike, dom den 24 april 1990. (Application no. 11801/85). 

Malone mot Förenade Konungariket, dom den 2 augusti 1984. (Application no. 

8691/79). 

Klass m.fl. mot Tyskland, dom den 6 september 1978. (Application no. 5029/71). 

 

 

 



 48 

Internetkällor 
Svenska dagbladets webbsida: http://www.svd.se/naringsliv/usa-overvakar-miljoners-

teletrafik_8243382.svd  

Hämtat den 9 augusti 2013 kl 10.00. 

 

Om mobiltjänsten Instagram på dess webbsida: http://instagram.com/about/faq/  

Hämtat den 13 augusti 2013 kl 16.00. 

 

Dagens Nyheters webbsida: http://www.dn.se/nyheter/sverige/upploppsstamning-i-

goteborg-efter-rykten-pa-natet/  

Hämtat den 13 augusti 2013 kl 16.00. 

 

The Guardians webbsida: NSA-läckan publicerades i The Guardian den 6 juni 2013. En 

digital version av artikeln finns att hämta på 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data 

Hämtat den 26 augusti 2013 kl 10.00. 


