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Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 

rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av 

universitetslektor Sverker Jönsson och docent Vilhelm Persson. 

I promemorian föreslås en ny lag som förbjuder att uppgifter i underrättelser från 

Försvarets radioanstalt används för att utreda brott. Syftet är att möjliggöra 

informationsrapportering efter att förundersökningar har inletts. 

Enligt Fakultetsstyrelsens mening förefaller det rimligt att sådan rapportering ska 

kunna äga rum. Det är också möjligt att det föreslagna sättet att åstadkomma detta 

är lämpligt. Fakultetsstyrelsen anser emellertid att en central aspekt behöver 

tydliggöras, nämligen mer exakt vad information får användas till och vad den inte 

får användas till. 

Utredningens beskrivningar av användning av information för brottsutredning 

(s. 76) och annan användning (avsnitt 9.4) ger enligt Fakultetsstyrelsens mening 

inte någon tydlig bild av gränsdragningen mellan de olika verksamheterna. Det är 

möjligt att tolka utredningen som att gränsen för informationsanvändningen i 

princip går vid ett beslut om att förundersökning ska inledas, i linje med de 

exempel på informationsanvändning som utredningen nämner (avsnitt 8.3). I så fall 

bör det tydliggöras i lagtexten. Senare (s. 76) uttalanden kan dock tolkas som att 

avsikten inte är att fästa avgörande vikt vid tidpunkten för detta beslut. Vidare 

framhåller utredningen att det inte finns någon organisatorisk gräns mellan 

brottsbekämpande och utredande verksamhet (s. 89). 

Utredningens diskussion angående situationer i vilka det enligt artikel 6 i 

Europakonventionen är acceptabelt att hemlighålla information för åtalade 

(s. 77 ff.) kan också tolkas som att avsikten är att information från signalspaning på 

något sätt – åtminstone indirekt – kan ligga till grund för åtal. Det preciseras 

emellertid inte vilken information och på vilket sätt. För övrigt är det enligt 

Fakultetsstyrelsen mening tveksamt om det är tillåtet att generellt hemlighålla all 

signalspaningsinformation med hänvisning till rikets säkerhet, oavsett hur den har 

anskaffats och hur stor betydelse den har för utgången av ett mål. Förmodligen är 

en proportionalitetsavvägning i varje enskilt fall att föredra. 

Sammantaget är det enligt Fakultetsstyrelsens mening svårt att utläsa exempelvis i 

vad mån information får användas för att upptäcka brottslig verksamhet och i vad 

mån informationen i så fall på något sätt får användas som grund för att utreda 
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denna verksamhet. I den fortsatta beredningen av lagförslaget behöver därför 

preciseras hur olika slags information får användas, gärna konkret i förhållande till 

de typsituationer som nämns i avsnitt 8.3. 
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