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Remiss av betänkandet Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och 

yttrandefriheten (SOU 2020:45) 

 
FRA tillstyrker tryck- och yttrandefrihetskommitténs förslag och har – från de utgångs-

punkter myndigheten har att beakta – följande synpunkter på förslagen i betänkandet. 

 

Synpunkterna följer betänkandets disposition. 

 

8.6.3 Hur bör regleringen utformas? 

En utvidgning bör ske av det territoriella tillämpningsområdet 

FRA är en del av svensk underrättelsetjänst med uppgift att bedriva signalspaning enligt 

lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (LSF) och till 

lagen anslutande förordning.  

 

FRA bedriver signalspaning i syfte att kartlägga bl.a. yttre militära hot, hot mot svensk 

personal under internationella insatser, internationell terrorism, främmande underrättel-

severksamhet mot svenska intressen och övriga internationella företeelser som har bety-

delse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. FRA:s signalspaning får endast 

riktas mot utländska förhållanden. Endast regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmak-

ten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten får 

inrikta signalspaningen vid FRA. All inhämtning genom signalspaning omfattas av till-

stånd från Försvarsunderrättelsedomstolen. 
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Vid införandet av LSF bedömdes att relationen till tryck- och yttrandefriheten inte 

kunde lösas på annat sätt än genom en föreskrift om att upptagningar eller uppteckning-

ar som står i konflikt med tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ome-

delbart skall förstöras1. Enligt 7 § p 2 LSF gäller således förstöringsskyldighet (omgå-

ende) för en upptagning eller uppteckning av uppgifter som har inhämtats enligt LSF 

när det gäller uppgifter för vilka tystnadsplikt gäller enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsförord-

ningen eller 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen eller 2 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundla-

gen.  FRA utgår från att 7 § p 2 LSF inte påverkas av förslaget om en avgränsad utvidg-

ning av YGL.  

 

9.9 Överväganden och förslag 

FRA ser positivt på tryck- och yttrandefrihetskommitténs förslag som innebär att av-

bildningsförbudet går att upprätthålla i förhållande till totalförsvarets skyddsbehov.  

______________ 

 

I detta ärende har chefsjuristen Michaela Dráb beslutat. I den slutliga handläggningen 

har också deltagit juristen Caroline Rydin, tillika föredragande.   

 

 

Försvarets radioanstalt 

 

 

 

 

Michaela Dráb 

                                                                        

 

Caroline Rydin 

 

 

 

 

 

 

 

1 Prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet s. 105. 



   

   

   

 

 

 

3 

FRA 

 

Sändlista 

 

För kännedom 

Försvarsdepartementet/Sund 

Försvarsdepartementet/Rättssekretariatet 

 

Internt FRA 

GD 

ÖD 

Chefsjuristen 

C Plan 

C KOM 

Säkerhetsskyddschefen 

AC  


	Datum
	FRA_Beteckning
	Huvudrad1
	Exemplar
	Mottagare
	Er_handläggare
	Ert_datum
	Er_beteckning
	FRA_handläggare
	FRA_förg_datum
	FRA_förg_bet
	Ärendemening

