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Beslut vid regeringssammanträde den 22 mars 2012 

Utvidgning av uppdraget 

Regeringen beslutade den 23 juni 2010 kommittédirektiv om 

hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller annars 

samhällsfarlig brottslighet (dir. 2010:62).  

Utredaren får nu i uppdrag att även ta ställning till om till-

lämpningsområdet för hemlig teleavlyssning bör vidgas till att 

omfatta fler grova vapenbrott och något eller några andra 

allvarliga brott där uppgifter om innehållet i elektronisk 

kommunikation typiskt sett är av särskild betydelse. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i denna del redo-

visas senast den 31 december 2012. Uppdraget i övrigt ska 

redovisas senast den 30 juni 2012 enligt tidigare tilläggsdirektiv 

(dir. 2011:45).  

Finns det behov av ökade möjligheter att använda hemlig 

teleavlyssning vid vissa brott? 

Straffsystemet har under senare år ställts inför en alltmer 

sammansatt och komplicerad kriminalitet. Den grova 

organiserade brottsligheten har ökat. En effektiv 

brottsbekämpning förutsätter att de brottsbekämpande 

myndigheterna har tillgång till verkningsfulla tvångsmedel. 

Tillgång till skjutvapen utgör många gånger en förutsättning 

för att grova brott ska komma till stånd och kan även innebära 
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att en uppkommen våldssituation får betydligt svårare följder än 

den annars skulle ha fått. Enligt polisen finns det indikationer 

på att våldsbenägna kriminella personers användande av 

skjutvapen ökar. Detta är en oroväckande utveckling som måste 

tas på allvar. Regeringen har mot denna bakgrund tillsatt en 

utredning med uppdrag att föreslå skärpningar i 

vapenlagstiftningen (dir. 2012:19).  

För att polisen effektivt ska kunna utreda dessa brott har det 

framförts att det också finns ett behov av att i fler fall än vad 

som nu är möjligt kunna använda hemlig teleavlyssning (som 

fr.o.m. den 1 juli 2012 föreslås bli benämnd hemlig avlyssning 

av elektronisk kommunikation, prop. 2011/12:55). 

Rikspolisstyrelsen har i remissvar till departements-

promemorian Vissa frågor om vapenlagen (Ds 2010:6) angett 

att en utökad möjlighet att använda hemlig teleavlyssning skulle 

ge de brottsbekämpande myndigheterna möjlighet att agera 

kraftfullt i ett skede då brottsgrupperingar är i färd med att 

beväpna sig. Det kan även finnas andra allvarliga brott – främst 

sådana som begås inom ramen för den organiserade 

brottsligheten – som typiskt sett är svåra att utreda utan tillgång 

till hemlig teleavlyssning då möjligheterna att på annat sätt 

komma åt viktig information är mycket begränsade. 

Hemlig teleavlyssning får enligt nuvarande ordning 

användas vid förundersökning om brott för vilka det inte är 

föreskrivet lindrigare straff än fängelse i minst två år eller vid 

försök, förberedelse eller stämpling till sådana brott samt vid 

brott som i det enskilda fallet kan antas ha ett straffvärde som 

överstiger två års fängelse. Regleringen i fråga om för vilka 

brott tvångsmedlet får användas överensstämmer med vad som 

gäller för hemlig kameraövervakning. Straffet för vapenbrott är 

fängelse i högst ett år (9 kap. 1 § första stycket vapenlagen 

[1996:67]). Om brottet är grovt döms enligt andra stycket för 

grovt vapenbrott till fängelse i lägst sex månader och högst fyra 

år. Det innebär att hemlig teleavlyssning kan användas vid 

misstanke om grovt vapenbrott endast om brottet i det enskilda 

fallet kan antas ha ett straffvärde som överstiger två års 

fängelse.  
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Regeringen anser att det mot bakgrund av den bild av 

brottsutvecklingen som Rikspolisstyrelsen har lämnat nu finns 

skäl att överväga om det finns behov av att vidga 

tillämpningsområdet för hemlig teleavlyssning till att omfatta 

fler grova vapenbrott. Ett sådant behov kan det också finnas vid 

någon annan brottstyp av allvarligt slag för vilken hemlig 

teleavlyssning bedöms typiskt sett kunna vara av särskild vikt.  

Möjligheten att använda hemlig teleavlyssning kan utökas på 

olika sätt. Ett alternativ är att utvidga tillämpningsområdet till 

att omfatta ett eller ett par särskilt angivna brott. 

Specialbestämmelser för vissa särskilt angivna brott finns bl.a. 

när det gäller hemlig teleövervakning (27 kap. 19 § 

rättegångsbalken). Ett annat alternativ är att tillåta hemlig 

teleavlyssning vid ett lägre straffvärde vid misstanke om vissa 

särskilt angivna brott (jfr 2 § lagen [2007:978] om hemlig 

rumsavlyssning). Utredaren ska vid sin analys utgå från att 

hemlig teleavlyssning även fortsättningsvis endast ska kunna 

användas vid misstanke om allvarlig brottslighet. Vid 

bedömningen av om tvångsmedlet bör göras tillämpligt på ett 

eller flera särskilt utpekade brott, bör en utgångspunkt vara att 

det ska vara fråga om brott där det typiskt sett är av stor 

betydelse att ta del av uppgifter om innehållet i elektronisk 

kommunikation. Brottsrubriceringar som rymmer ett stort antal 

fall av sådan karaktär att det inte bör komma i fråga att använda 

hemliga tvångsmedel bör inte omfattas (jfr prop. 2002/03:74 s. 

35 f.). Om det bedöms att det finns ett behov av att utöka 

tillämpningsområdet för hemlig teleavlyssning, ska utredaren 

göra en avvägning mellan detta behov och den enskildes rätt till 

skydd för sin personliga integritet.  

Utredaren ska  

 ta ställning till om tillämpningsområdet för hemlig 

teleavlyssning bör vidgas till att omfatta fler grova 

vapenbrott och något eller några andra allvarliga 

brott – främst sådana som begås inom ramen för den 

organiserade brottsligheten – där uppgifter om 

innehållet i elektronisk kommunikation typiskt sett 

är av särskild betydelse, och 
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 föreslå de författningsändringar eller andra 

förändringar som analysen motiverar. Utredaren får 

också lämna andra författningsförslag som bedöms 

befogade för att uppdraget ska kunna genomföras på 

ett fullgott sätt, under förutsättning att uppdraget 

ändå bedöms kunna redovisas i tid. 

Uppdragets genomförande 

Vid genomförandet av uppdraget ska utredaren utöver vad som 

tidigare angetts även samråda med utredningen om skärpningar 

i vapenlagstiftningen (dir. 2012:19).  

Utredningstiden förlängs. Uppdraget i den del som omfattas 

av dessa direktiv ska redovisas senast den 31 december 2012. 

Uppdraget i övrigt ska i enlighet med tidigare direktiv redovisas 

senast den 30 juni 2012. 

(Justitiedepartementet) 


