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1 En förbättrad tillgång till elektronisk bevisning 
 
1.1 Studieobjekt 
Under de senaste årtiondena har den tekniska utvecklingen varit på sin frammarsch och 

samhället har övergått till att bli alltmer teknikbaserat. I många människors vardag har till 

exempel datorer, mobiltelefoner och surfplattor kommit att bli en viktig del, och elektronisk 

kommunikation såsom e-post, sms och olika chattfunktioner har till stor del blivit ett substitut 

för brevkorrespondens och i vissa fall också telefonsamtal. Den tekniska utvecklingen upplevs 

troligen som en positiv företeelse för många människor eftersom den bland annat underlättar 

vardagslivet i flera avseenden. Samtidigt innebär den tekniska utvecklingen emellertid också 

en ökad risk för att information sprids felaktigt till personer som i sin tur kan missbruka 

denna. I takt med den tekniska utvecklingen har också nya typer av brott skapats och vissa 

brott har dessutom blivit svårare att utreda och lagföra eftersom beslagtagning av bevis ofta 

behöver göras i IT-miljöer.1 Hot och kränkningar som sker på nätet begås bland annat via 

sociala forum på internet såsom Facebook och Instagram, men även via 

kommunikationsprogram som exempelvis Skype.2 Med anledning av att brott på nätet begås 

via tjänster som dessa innebär det att tjänsteleverantörerna som erbjuder tjänsterna innehar 

elektroniskt lagrad information som kan tjäna som bevis i straffrättsliga förfaranden.  

 

Två dagar efter terrorattackerna i Bryssel den 22 mars 2016 framhöll EU:s ministrar, med 

ansvar för rättsliga och inrikes frågor, och företrädare för EU-institutionerna i ett gemensamt 

uttalande att det finns behov av att prioritera arbetet med att dels snabbare, dels effektivare 

kunna inhämta elektronisk bevisning genom att skärpa samarbetet med tredje länder och 

tjänsteleverantörer som verkar inom europeiskt territorium.3 Efter ett flertal diskussioner 

mellan justitieministrarna i Europeiska unionens råd (rådet) publicerades i maj 2016 ett utkast 

till rådets slutsatser om en förbättrad straffrätt i cyberrymden. Häri framhålls bland annat att 

cyberrymden inte ska vara någon fristad för brottslingar, samt den ökade betydelsen av 

elektronisk bevisning i straffrättsliga förfaranden vid alla brott, och i synnerhet terroristbrott. 

Något som också betonas i slutsatserna är angelägenheten av att inom brottsbekämpningen 

och rättsväsendet ha tillgång till effektiva verktyg för att kunna utreda och lagföra IT-

                                                
1 SOU 2017:100, s. 220–221. 
2 Se BRÅ rapport 2015:6, s. 58. 
3 Europeiska unionens råd, Gemensamt uttalande från EU:s ministrar med ansvar för rättsliga och inrikes frågor 

och företrädare för EU-institutionerna om terrorattackerna i Bryssel den 24 mars 2016, 158/16, s. 1. 
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relaterade brott, något som ska skydda samhällen och dess ekonomier. 4  Som ett 

nästkommande steg i processen för att underlätta gränsöverskridande åtkomst till elektronisk 

bevisning presenterade Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) i april 2018 ett förslag 

till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och 

bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden (Förordningen).5 Förslaget 

innebär bland annat en möjlighet att utfärda bindande utlämnandeorder för elektroniska 

bevis.6 Ordern ska användas för att få uppgifter vilka kan tjäna som bevis i brottsutredningar 

utlämnade från en tjänsteleverantör som lagrar uppgifterna och som är etablerad eller 

företrädd i en annan medlemsstat. Förordningen reglerar också en möjlighet att kunna utfärda 

en bevarandeorder som syftar till att bevara uppgifter hos en tjänsteleverantör.7 Denna del av 

Förordningen kommer dock inte att studeras vidare i denna uppsats.  

 

Med tanke på att det till följd av den tekniska utvecklingen har uppkommit nya typer av brott 

samt att det är svårare att utreda befintliga brott så ställer nog sig svenska rättsvårdande 

myndigheter, såsom polis och åklagare, positiv till Förordningen eftersom den ämnar till att 

förbättra gränsöverskridande inhämtning av elektroniska bevis.8  Samtidigt som förslaget 

innebär att de rättsvårdande myndigheterna får tillgång till mer uppgifter för att lösa brott kan 

det emellertid innebära inskränkningar i ett motstående intresse, nämligen den personliga 

integriteten som skyddas exempelvis genom artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) och dataskyddsförordningen.9 Elektroniska och 

fysiska bevis skiljer sig åt för den personliga integriteten på så sätt att fysiska bevis som 

DNA, fingeravtryck och liknande enbart rör den misstänkte personen, medan elektronisk 

bevisning i form av telefonsamtal, chatt- och meddelandeloggar även kan inkludera andra 

personer. Elektronisk bevisning är därmed ett större problem för den personliga integriteten 

än fysisk bevisning.  

 

 

                                                
4 Slutsatser om förbättrad straffrätt i cyberrymden, 9256/16, s. 8. 
5 Förslag till Europarlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för 

elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden COM (2018) 225 final av den 17 april 2018, 2018/0108 
(COD). 

6 I Förordningen avses med elektroniska bevis abonnentuppgifter, åtkomstuppgifter, transaktionsuppgifter och 
innehållsdata.  

7 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 4. 
8 Ibid, s. 38. 
9 Förordning (EU) 2016/679. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i Förordningen10 undersöka den tänkta 

rättsliga möjligheten att utfärda en utlämnandeorder för att kunna beslagta elektronisk 

bevisning i straffrättsliga förfaranden hos tjänsteleverantörer, samt analysera hur den tänkta 

tillämpningen av Förordningen gällande transaktionsuppgifter och innehållsdata förväntas 

fungera för Sverige vid några av de vanligaste näthatsbrotten 11 , terroristbrott och 

barnpornografibrott. Uppsatsen syftar vidare till att analysera den föreslagna rättsliga 

möjligheten till beslagtagning utifrån ett integritetsperspektiv med beaktande av effektiva 

rättsmedel. Avslutningsvis är syftet att diskutera eventuella problem med Förordningens 

innehåll samt diskutera brottens tillämplighet för Sverige. Följande frågeställningar ska 

därmed besvaras: 

• Vad är syftet med Förordningen och vilka villkor uppställer den för att utfärda en 

utlämnandeorder? 

• Hur ser den svenska lagstiftningen ut för de fem brotten12 och hur kan Förordningens 

tänkta tillämpning förväntas fungera för svenska rättsvårdande myndigheter när de vid 

de olika brotten vill ha gränsöverskridande tillgång till transaktionsuppgifter och 

innehållsdata från tjänsteleverantörer?  

• Vad kan konsekvenserna, sett ur ett integritetsperspektiv och med beaktande av 

effektiva rättsmedel, tänkas bli av den rättsliga möjligheten enligt Förordningen dels 

för den direkt berörde enskilde individen som får uppgifter inhämtade direkt om sig, 

dels för den enskilde som inte direkt får det men som ändå figurerar i det inhämtade 

materialet?  

• Finns det några problem med Förordningens innehåll och kan det få några följder av 

att vissa brott för Sverige inte kommer att omfattas av Förordningen? 

 
1.3 Metod och material 
Den första delen av uppsatsen avser att utreda den tänkta rättsliga möjligheten att enligt 

Förordningen kunna utfärda en utlämnandeorder. För att utreda och tolka denna rättsliga 

möjlighet har syftet med Förordningen samt de villkor som uppställs för att utfärda en sådan 

utlämnandeorder undersökts. Något som måste beaktas när EU-rätten analyseras är att den är 
                                                
10 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för 

elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden, COM (2018) 225 final av den 17 april 2018, 2018/0108 
(COD). 

11 Olaga hot, ofredande och olaga integritetsintrång. 
12 Olaga hot, ofredande, olaga integritetsintrång, barnpornografibrott och terroristbrott. 



8 
 

flerspråkig. Till exempel är det officiella språket för EU:s lagstiftning, och däribland 

förordningar, engelska och detta medför att det inte endast är tillräckligt att den svenska 

versionen beaktas. I denna uppsats har det därför hänvisats till de svenska versionerna, men 

även de engelska versionerna har beaktats. Vid undersökningen av syftet med Förordningen 

och dess villkor har relevanta delar av Förordningen granskats för att få en övergripande bild 

av vad dessa närmare innebär. De delar som därför har granskats är de som beskriver syftet 

och motiven med Förordningen samt kraven för att en utlämnandeorder överhuvudtaget får 

utfärdas. För att få en djupare förståelse för Förordningens motiv och syften har även andra 

EU-rättsliga dokument granskats, såsom uttalanden, gemensamma offentliga meddelanden, 

slutsatser samt betänkanden. När vissa definitioner i Förordningen har försökt förstås så har 

vägledning sökts i andra EU-rättsliga direktiv och förordningar. Anledningen till att detta 

gjorts är för att Förordningen inte alltid innehåller fullständiga definitioner av vissa begrepp, 

utan i stället hänvisar till allmänna definitioner som finns i andra direktiv och förordningar. 

Förordningen om en europeisk utlämnandeorder innehåller fortsättningsvis en hel del tekniska 

begrepp som utan några specifika förkunskaper kan vara svåra att förstå. För uppsatsens syfte 

har det emellertid inte varit nödvändigt att förstå den exakta innebörden av dessa tekniska 

begrepp, varför det därmed inte har krävts någon vidare eftersökning i andra källor än 

Förordningen för att definiera dessa begrepp. Sammantaget har således den första delen av 

uppsatsen baserats till största del på relevanta delar av Förordningen, med viss vägledning av 

andra EU-rättsliga direktiv och förordningar.  

 

Den andra delen av uppsatsen som ämnar till att undersöka hur den tänkta tillämpningen av 

Förordningen förväntas fungera för svenska rättsvårdande myndigheter vid fem olika brott har 

grundats på Förordningen, svensk lagstiftning, förarbeten och praxis. Förordningen har än så 

länge endast formen av ett förslag, varför det är av vikt att poängtera att den tänkta 

tillämpningen av Förordningen endast är en prognos som kan komma att ändras. Anledningen 

till att inte enbart Förordningen har legat till grund för undersökningen beror på att 

Förordningens konstruktion kräver en förståelse för det nationella regelverket och dess 

tillämpning. Undersökningen har endast tagit sikte på tillämpningen av två kategorier av 

elektroniska bevis13 vid fem särskilda brott14, och på grund av detta har endast de villkor i 

Förordningen som förenas med dessa två uppgiftskategorier varit föremål för granskning. De 

                                                
13 Transaktionsuppgifter och innehållsdata. 
14 Olaga hot, ofredande, olaga integritetsintrång, terroristbrott och barnpornografibrott. 
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två uppgiftskategorierna har valts ut för närmare undersökning eftersom de vanligen tjänar 

som bevismaterial och de fem brotten har valts ut med beaktande av att elektronisk bevisning 

många gånger är aktuell i dessa mål. Förordningens tänkta tillämpning har fortsättningsvis 

analyserats utifrån svensk lagstiftning av den orsaken att det främst är intressant att förstå om 

svenska rättsvårdande myndigheter eventuellt kommer kunna använda Förordningen i deras 

framtida brottsutredande arbete. Den situation som den andra delen av uppsatsen fokuserar på 

är då ett brott begås på nätet mellan två personer som befinner sig i Sverige via exempelvis ett 

socialt nätverk, vilket tillhandahålls av en tjänsteleverantör som finns etablerad eller är 

företrädd i en annan medlemsstat än Sverige. Prövningen av Förordningens förväntade 

tillämpning för svenska rättsvårdande myndigheter har skett genom att straffskalan för 

vardera brott har jämförts med det krav som uppställs i Förordningen för utfärdande av en 

utlämnandeorder för transaktionsuppgifter och innehållsdata. 

 

Den lagstiftning, de förarbeten och praxis som använts i den andra delen av uppsatsen har 

valts ut med hänsyn till de fem aktuella brotten. Lagstiftningen har använts för att allmänt 

beskriva brotten samt för att avgöra huruvida Förordningen eventuellt kommer vara tillämplig 

för brotten. Förarbetena och praxis har i stället tjänat som underlag för att mer specifikt 

beskriva hur brotten ska bedömas och förstås i praktiken. Vid hänvisning till de i uppsatsen 

förekommande rättsfallen har det av integritetsskäl valts att inte anges några målnummer för 

respektive dom. 

 

Vidare avser den tredje delen av uppsatsen att utifrån ett integritetsperspektiv med beaktande 

av effektiva rättsmedel analysera den rättsliga möjligheten att med stöd av Förordningen 

beslagta elektronisk bevisning. Integritetsperspektivet och innebörden av effektiva rättsmedel 

som använts till den aktuella framställningen definieras och utvecklas i avsnitt 1.4 nedan. 

Integritetsperspektivet utgår främst från Westins studie om de olika formerna av privatliv som 

en individ har, vilket går att finna i hans bok Privacy and Freedom. Westins teori har valts för 

denna uppsats eftersom teorin är en välkänd beskrivning av beståndsdelarna av en individs 

privatliv. Andra källor som också ligger till grund för utvecklandet och förståelsen av 

integritetsperspektivet är artiklar, litteratur och i viss mån Statens offentliga utredningar 

(SOU). Integritetsperspektivet har i den sista delen av uppsatsen använts till att söka utröna 

vad konsekvenserna av den rättsliga möjligheten att enligt Förordningen kunna utfärda en 

utlämnandeorder skulle kunna bli dels för den enskilde individen som direkt får uppgifter 

inhämtade om sig, dels för den enskilde individen som inte direkt får det men som ändå 
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figurerar i det inhämtade materialet. Konsekvenserna har försökt utrönas genom att tillämpa 

delarna i Westins teori om privatlivet på de två situationerna för direkt berörda respektive 

indirekt berörda individer. I samband med integritetsperspektivet har rätten till effektiva 

rättsmedel beaktats på så sätt att det har diskuterats vad möjligheten att kunna tillvarata 

effektiva rättsmedel har för betydelse för att bibehålla den personliga integriteten. I 

uppsatsens sista avsnitt diskuteras Förordningens innehåll och brottens tillämplighet för 

Sverige. Diskussionen utgår inte från något särskilt perspektiv, utan det är en allmän 

diskussion som avser att visa på eventuella problem som finns med Förordningen samt dess 

tillämpning för Sverige.   

 

1.4 Integritetsperspektiv och effektiva rättsmedel 
Denna uppsats ämnar bland annat till att utifrån ett integritetsperspektiv med beaktande av 

effektiva rättsmedel analysera den rättsliga möjligheten att enligt Förordningen kunna 

beslagta elektronisk bevisning. Med anledning härav är det därför av vikt att definiera och 

precisera rätten till effektiva rättsmedel samt vad ett integritetsperspektiv innebär. 

 

Ett integritetsperspektiv består i denna uppsats av ett synsätt som utgår från den enskilde 

individens personliga integritet och de intressen som följer därav. Förklaringen till begreppet 

personlig integritet och dess innebörd kan variera beroende på var det definieras samt av vem. 

Den svenska lagstiftaren tycks använda det ”rättsliga skyddet av individens personliga sfär” 

som en förklaring till begreppet.15 I SOU 1980:8 beskrivs i stället personlig integritet som den 

skyddade privata zonen där den enskilde kan ställa krav genom att avvisa utomstående från att 

ta del av dennes privata angelägenheter.16 I utbyte mot termen personlig integritet används 

även ibland benämningen privatliv.17  Fortsättningsvis kommer både begreppet personlig 

integritet och privatliv att användas parallellt och synonymt. 

 

På 1960-talet identifierade Westin i en studie fyra olika typer av privatliv som individen har 

till sitt förfogande. Av studien framkom att två av dessa typer är ensamhet och anonymitet. 

Ensamhet är den typ av privatliv där individen inte befinner sig tillsammans med en grupp 

och därmed inte är under uppsikt av andra människor. Anonymitet är i stället då en individ, 

oberoende av privat eller publik plats, känner sig trygg i sitt uppträdande eftersom denne har 
                                                
15 Naarttijärvi, 2013, s. 181. 
16 SOU 1980:8, s. 9. 
17 Se t.ex. SOU 1980:8; Strömholm, 1971, s. 698. 



11 
 

en föreställning om att människorna i omgivningen inte kommer att ha något inflytande på 

dennes framtida liv.18   

 

Individens personliga integritet har olika funktioner för individen, varav en av dessa är 

individuell autonomi, vilket också är en av de viktigaste. Mer specifikt är individuell 

autonomi individens sätt att självständigt skapa och bevara en egen identitet utan inblandning 

av andra.19 Den individuella autonomin har konstaterats vara fundamental när individen 

skapar sina självständiga ståndpunkter och uppfattningar.20 Ett sådant skapande för individen 

är också ett villkor för möjligheten att inneha ett fritt och demokratiskt samhälle.21 Den 

personliga integriteten är således inte endast väsentlig för individen själv utan också för det 

demokratiska samhället i stort.22 

 

Den personliga integriteten och effektiva rättsmedel kan sägas vara sammankopplade med 

varandra eftersom den enskilde individen, för att kunna tillvarata och bevaka sin personliga 

integritet, måste ha tillgång till effektiva rättsmedel som möjliggör ett sådant tillvaratagande. 

Effektiva rättsmedel är således ett viktigt skydd för den personliga integriteten. Enligt EU-

rätten är varje medlemsstat skyldig att tillhandahålla nödvändiga rättsmedel för att erbjuda ett 

effektivt domstolsskydd inom EU-rättens tillämpningsområde. Detta kallas för principen om 

effektiva rättsmedel och återfinns i artikel 47 i EU-stadgan.23 Principen innebär enligt artikeln 

att var och en har rätt att få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång inför en opartisk 

domstol. Alla ska dessutom ha möjlighet att få rådgivning, låta sig försvaras och företrädas. 

Rättshjälp ska även ges till personer i de fall denne inte har tillräckliga medel och då det är 

nödvändigt.24 

  

                                                
18 Westin, 1967, s. 31–32.  
19 Ibid, s. 33.  
20 Ibid, s. 34.  
21 Hornung & Schnabel, 2009, s. 85. 
22 Se Naarttijärvi, 2013, s. 233. 
23 Lindholm m.fl., 2016, s. 524–525. 
24 Artikel 47 i EU-stadgan. 
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2 Förslaget och dess innebörd 
 
2.1 Varför en förordning? 
2.1.1 Bakgrunden till Förordningen 
Användningen av tjänster i form av sociala medier, webbaserad e-post, meddelandetjänster 

och appar medför att många miljoner användare kopplas samman med varandra, på ett eller 

annat vis. Sammankopplingen mellan användarna kan till exempel ske för att kommunicera 

med varandra, utföra arbetsuppgifter, umgås eller ta del av information. Nyttjandet av 

tjänsterna bidrar till vinster för användarna genom en förbättrad ekonomisk och social välfärd 

för dem, men tjänsterna kan också brukas av användare som har för avsikt att begå brott eller 

underlätta brott. 25  När brott begås inom en tjänst är detta ofta den enda platsen där 

brottsutredare kan hitta material som gör det möjligt att utröna vem förövaren är. Dessutom är 

tjänsten ofta den enda källan där bevisning kan inhämtas vilket sedan kan användas i 

rättegång.26   

 

Internet är gränslöst på så sätt att tjänster kan erbjudas överallt i världen, utan något krav på 

ett fysiskt företag, lokaler eller fysisk personal i de länder där tjänsterna finns tillgängliga.27 

Lagringen av uppgifter för olika tjänster fordrar inte heller någon viss typ av plats, något som 

gör att tjänsteleverantörer kan basera sitt platsval utifrån aspekter såsom datasäkerhet och 

snabb tillgång. När detta sker resulterar det i att allt fler myndigheter i medlemsstaterna vid 

brottsutredningar behöver åtkomst till information som lagras i andra länder än det berörda, 

av tjänsteleverantörer i andra medlemsstater eller i tredje länder. För att tillgodose detta behov 

för myndigheterna har vissa medlemsstater och tredje länder valt att etablera och utöka 

nationella verktyg för att få snabb och gränsöverskridande tillgång till elektroniska bevis.28 

Medlemsstater använder sig således av olika nationella verktyg, villkor och förfaranden vid 

inhämtning av elektronisk bevisning.29 Detta har emellertid resulterat i en sönderdelning av 

regleringen på området, något som skapar rättsosäkerhet och oklara förpliktelser.30 Angående 

det sönderdelade regelverket konstaterade Europaparlamentet i sitt betänkande31 den 25 juli 

                                                
25 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 1. Se även SOU 2017:100, s. 220. 
26 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 1. 
27 Ibid, s. 1, 27. 
28 Ibid, s. 1. 
29 Ibid, s. 27. 
30 Ibid, s. 1. 
31 Betänkande (2017/2068 (INI)). 
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2017 att de nuvarande reglerna kan vara problematiska för de tjänsteleverantörer som faktiskt 

försöker besvara framställningar om elektronisk bevisning vid brottsbekämpning.32 

 

I ett gemensamt meddelande33 till Europaparlamentet och rådet den 13 september 2017 

framhöll EU-kommissionen att två betydelsefulla delar i avskräckandet från att begå brott på 

nätet dels är effektiva utredningar, dels en effektiv lagföring av nätbrotten. EU-kommissionen 

påpekade också i meddelandet att dagens arbetssätt måste anpassas bättre till dagens internet, 

samt att angrepp på nätet kan ske mycket snabbt vilket är något som ökar behovet av snabba 

gränsöverskridande samarbeten.34  

 

2.1.2 Syftet med Förordningen 
I Förordningen och dess första artikel med rubriken ”syfte” föreskrivs att Förordningen 

fastställer regler enligt vilka en medlemsstats myndighet får beordra en tjänsteleverantör som 

erbjuder tjänster i unionen att lämna ut elektroniska bevis, oavsett var uppgifterna finns.35 I 

avsnittet avseende bakgrunden till förslaget skrivs att ”[d]et föreliggande förslaget är inriktat 

på det specifika problem som uppstår genom den elektroniska bevisningens flyktiga karaktär 

och dess internationella dimension”. Vidare framhålls att syftet med förslaget är att anpassa 

samarbetet till den digitala tidsåldern, vilket grundar sig i en vilja om att kunna erbjuda 

rättsväsendet och brottsutredande myndigheter arbetsmetoder som kan hantera hur 

brottslingar kommunicerar i dag, samt arbetsmetoder som kan bekämpa nya typer av 

brottsliga förfaranden.36  

 

Tillgången till effektiva arbetsmetoder som anpassar det brottsbekämpande arbetet till den 

digitala tidsåldern måste dock ”samtidigt villkoras av ett starkt skydd av grundläggande 

rättigheter”, såsom rätten till effektiva rättsmedel. Därför är även syftet med Förordningen att 

”förbättra den rättsliga förutsebarheten för myndigheter, tjänsteleverantörer och berörda 

personer”. Dessutom framhålls det om att även i fortsättningen kunna upprätthålla en god 

kvalitet för de framställningar som görs på brottsbekämpningsområdet. Förordningen ämnar 

                                                
32 Betänkande (2017/2068 (INI)), s. 18. 
33 Gemensamt meddelande JOIN (2017) 450 final. 
34 Ibid, s.14. 
35 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 39. 
36 Ibid, s. 2. 
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också till att snabba på förfarandet när elektronisk bevisning ska inhämtas från 

tjänsteleverantörer som finns i andra länder.37   

 

Tanken med Förordningen är inte att den ska ersätta alla andra rättsliga samarbetsinstrument 

som kan vara aktuella att tillämpa för myndigheter när de ska beslagta elektronisk bevisning. 

Förordningen är snarare tänkt att tillämpas parallellt med andra rättsliga samarbetsinstrument 

såsom direktivet38   om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området och 

konventionen 39  om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens 

medlemsstater. 40  Intentionen är att Förordningen ska ge utökade befogenheter till de 

brottsbekämpande myndigheterna att kunna inhämta elektronisk bevisning, utan att för den 

delen inskränka på de verktyg som redan finns i dag i nationell lagstiftning.41  

 

2.2 Vad innebär Förordningen? 
2.2.1 Allmänt 
I och med Förordningen möjliggörs det att kunna utfärda bindande utlämnandeorder till 

tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster i unionen. Den bindande ordern ska leda till att 

uppgifter, som kan tjäna som bevis i brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden, ska 

kunna inhämtas.42 För att Förordningen ska efterlevas föreskrivs det att medlemsstaterna ska 

upprätta effektiva, proportionerliga och avskräckande böter, om skyldigheterna enligt 

Förordningen inte följs. Dessa regler om påföljder samt de ändringar som görs ska anmälas 

till EU-kommissionen.43 

 

En europeisk utlämnandeorder innebär, enligt artikel 2.1 i Förordningen, ett bindande beslut 

av en utfärdande myndighet i en medlemsstat genom vilken en tjänsteleverantör åläggs att 

lämna ut elektroniska bevis. Definitionen av en tjänsteleverantör är enligt artikel 2.3 en fysisk 

eller juridisk person som tillhandahåller en eller flera särskilda kategorier av tjänster.44 I 

artikeln listas tjänster i form av elektroniska kommunikationstjänster 45 , 

                                                
37 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 2. 
38 Direktiv 2014/41/EU. 
39 Rådets akt 2000/C 197/01. 
40 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 2. 
41 Ibid, s. 13. 
42 Ibid, s. 4. 
43 Ibid, s. 34, 48. 
44 Ibid, s. 39. 
45 Enligt definitionen i artikel 2.4 i förslag till direktiv COM (2016) 590 final – 2016/0288 (COD), s. 126. 
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informationssamhällets tjänster46 såsom sociala nätverk och nätbaserade marknadsplatser, 

tjänster för internetdomännamn samt IP-numrering.47 Sociala nätverk som därmed omfattas av 

Förordningen är till exempel Facebook, Instagram och Twitter. Tjänster där datalagring inte 

är en primär del av tjänsten omfattas dock inte av Förordningen. Exempel som ges på detta är 

rättsliga arkitekt-, ingenjörs- och bokföringstjänster som tillhandahålls via internet på 

distans.48 

 

2.2.2 Elektroniska bevis 
I artikel 2.6 definieras elektroniska bevis som bevis vilka lagras i elektronisk form av en 

tjänsteleverantör eller någon å dennes vägnar vid den tidpunkt då ett intyg om en 

utlämnandeorder tas emot. Elektroniska bevis är i Förordningen ett samlingsnamn för fyra 

olika kategorier av uppgifter, närmare bestämt abonnentuppgifter, åtkomstuppgifter, 

transaktionsuppgifter och innehållsdata.49 De tre förstnämnda kategorierna kallas vanligen 

icke-innehållsdata, medan den sistnämnda kategorin kallas lagrade innehållsdata. I och med 

att alla uppgiftskategorier innehåller personuppgifter så omfattas de av EU:s regler om 

dataskydd.50 Personuppgifterna får därför endast behandlas i överensstämmelse med den 

allmänna dataskyddsförordningen51 och dataskyddsdirektivet52 för polis och straffrättsliga 

myndigheter.53 

 

De fyra kategorierna av uppgifter har olika stor påverkan på de grundläggande rättigheterna, 

varför det formuleras olika villkor för dem. Med tanke på att åtkomstuppgifter, i likhet med 

abonnentuppgifter, syftar till att identifiera användaren så är effekten på de grundläggande 

rättigheterna tämligen lika. Därför uppställs samma villkor för dessa två kategorier. Vad 

gäller frågan om vad de fyra uppgiftskategorierna används till så brukar abonnent- och 

åtkomstuppgifter ofta fungera som information för att i en brottsundersökning fastställa en 

misstänkts identitet, medan transaktionsuppgifter och innehållsdata i stället är mest relevanta 

som bevismaterial.54   

                                                
46 Enligt definitionen i artikel 1.1 b i direktiv (EU) 2015/1535, s. 3. 
47 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 39–40. 
48 Ibid, s. 14. 
49 Ibid, s. 40. 
50 Ibid, s. 15. 
51 Förordning (EU) 2016/679. 
52 Direktiv (EU) 2016/680. 
53 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 3. 
54 Ibid, s. 15, 30. 
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Abonnentuppgifter är enligt Förordningen alla uppgifter om en abonnents eller kunds 

identitet, däribland namn, födelsedatum, postadress, fakturerings- och betalningsuppgifter, 

telefonnummer och e-postadress. Till dessa uppgifter hör även information om vilken typ av 

tjänst som används. Åtkomstuppgifter avser i stället uppgifter om när en användares åtkomst 

till en tjänst påbörjas respektive avslutas. Dessa uppgifter är endast nödvändiga för att 

identifiera användaren av tjänsten, till exempel med hjälp av datum och tid för nyttjandet, 

inloggning till och utloggning från tjänsten, i kombination med användarens IP-adress.55  

 

Transaktionsuppgifter innefattar uppgifter om en tjänst. Uppgifterna avser att ge ett 

sammanhang och ytterligare information om tjänsten, och uppgifterna kan till exempel bestå i 

källan till ett meddelande eller dess destination, uppgifter om var utrustningen finns, samt 

datum, tid, varaktighet, storlek, rutt och format.56 Transaktionsuppgifter brukar inhämtas för 

att få upplysningar om användarens kontakter och vistelseort.57 Definitionen av den fjärde och 

sista uppgiftskategorin, innehållsdata, är enligt artikel 2.10 alla lagrade uppgifter i digital 

form, bortsett från abonnentuppgifter, åtkomstuppgifter och transaktionsuppgifter. 

Innehållsdata kan exempelvis vara text, röst, video, bilder och ljud.58 

 

2.2.3 Förordningens tillämpningsområde 
Förordningen är, i enlighet med artikel 3, avsedd att tillämpas på tjänsteleverantörer som 

erbjuder tjänster i unionen. 59  Förordningen är därför tillämplig även i de fall en 

tjänsteleverantör inte är etablerad eller representerad i unionen, men som ändå tillhandahåller 

tjänster i unionen.60 Vid avgörandet om en tjänsteleverantör överhuvudtaget erbjuder tjänster i 

unionen beaktas det om denne möjliggör för fysiska eller juridiska personer att, i en eller flera 

medlemsstater, ta del av leverantörens tjänster. Det faktum att det finns åtkomst till 

exempelvis tjänsteleverantörens webbplats, e-postadress eller kontaktuppgifter i en eller flera 

medlemsstater är inte fullt tillräckligt för att Förordningen ska bli tillämpbar.61 Något som 

också spelar in i bedömningen av om en tjänsteleverantör anses erbjuda tjänster i unionen är 

                                                
55 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 40. 
56 Ibid, s. 40. 
57 Ibid, s. 30. 
58 Ibid, s. 40. 
59 Ibid, s. 41. 
60 Ibid, s. 13. 
61 Ibid, s. 15, 30. 
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om denne har väsentlig anknytning till unionen. En väsentlig anknytning anses föreligga om 

leverantören är etablerad i en eller flera medlemsstater eller har ett verksamhetsställe i 

unionen. Om etablering saknas avgörs den väsentliga anknytningen i stället utifrån om det 

finns ett betydande antal användare i en eller flera medlemsstater, eller om verksamheten är 

inriktad på en eller flera medlemsstater. Bedömningen av det sistnämnda avgörs med 

beaktande av alla relevanta omständigheter såsom språk, där det till exempel utgör väsentlig 

anknytning om en kundtjänst på det språk som allmänt används i en medlemsstat erbjuds av 

tjänsteleverantören.62  

 

Förordningen om en europeisk utlämnandeorder är endast tillämpbar i gränsöverskridande 

situationer, närmare bestämt om tjänsteleverantören, som får en order om att lämna ut 

elektronisk bevisning ställd till sig, är etablerad eller företrädd i en annan medlemsstat än 

myndigheten som utfärdar ordern.63  Definitionen av etablering är ”antingen ett faktiskt 

bedrivande av en ekonomisk verksamhet under obestämd tid genom en stabil infrastruktur 

varifrån verksamheten att tillhandahålla tjänster bedrivs, eller en stabil infrastruktur varifrån 

verksamheten förvaltas”.64 Tanken är att nationella verktyg och myndigheter ska användas för 

att tvinga tjänsteleverantören att lämna ut elektroniska bevis i de fall det är en inhemsk 

situation.65 De uppgifter som omfattas av Förordningen är enbart lagrade uppgifter vilka redan 

finns lagrade hos en tjänsteleverantör vid tillfället då en utlämnandeorder tas emot. En 

utlämnandeorder kan därmed inte avse inhämtande av uppgifter som kommer att lagras i 

framtiden, det vill säga efter mottagandet av en order. Förordningen reglerar inte heller någon 

allmän datalagringsskyldighet och ger inga befogenheter till att utföra avlyssning. 

Förordningen gör inte heller någon skillnad på om de uppgifter som efterfrågas är krypterade 

eller inte, utan de ska lämnas ut oavsett.66  

 

2.3 Att utfärda en utlämnandeorder 
2.3.1 Villkoren 
Till att börja med är villkoren som finns för en utlämnandeorder upp till det utfärdande landet 

att avgöra om de är uppfyllda eller inte.67 Något som allmänt gäller för en utlämnandeorder, 

                                                
62 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 15–16, 30–31. 
63 Ibid, s. 13. 
64 Förslag till direktiv COM (2018) 226 final – 2018/0107 (COD), s. 20. 
65 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 13. 
66 Ibid, s. 29. 
67 Ibid, s. 16. 
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oberoende vilken kategori av elektroniska bevis som avses, är att en sådan order endast får 

utställas för uppgifter som innehas av en tjänsteleverantör vilken erbjuder tjänster inom 

unionen. En order måste även avse inhämtande av uppgifter i gränsöverskridande situationer 

inom särskilda straffrättsliga förfaranden mot gärningspersoner som redan har begått brott.68 

Fortsättningsvis ska en utlämnandeorder inom det straffrättsliga förfarandet alltid vara 

nödvändig och proportionerlig i det enskilda fallet.69 Hur en sådan bedömning ska göras 

kommer inte att utredas närmare i denna uppsats. En utlämnandeorder är därtill endast tillåten 

att utfärda då det finns en liknande bestämmelse tillgänglig för samma brott i en jämförbar 

inhemsk situation i det land där ordern utfärdas.70 Vad detta exakt innebär förtydligas inte i 

Förordningen och det uppstår därför ovisshet om hur pass liknande bestämmelsen i det 

utfärdande landet faktiskt måste vara. Med tanke på att formuleringen liknande används 

kanske den bakomliggande tanken inte är att bestämmelsen måste vara exakt likadan. Syftet är 

ju nämligen att Förordningen ska kunna tillämpas i praktiken, varför det därmed kanske talar 

för att det är tillräckligt att det finns en bestämmelse i det utfärdande landet som föreskriver 

att elektronisk bevisning får beslagtas i mål gällande det aktuella brottet hos 

tjänsteleverantörer som finns i samma land som den brottsutredande myndigheten.  

 

Som tidigare nämnts är de fyra olika uppgiftskategorierna förenade med olika specifika 

villkor eftersom de har varierande inverkan på de grundläggande rättigheterna. Här görs en 

åtskillnad mellan kategorierna på så sätt att åtkomst- och abonnentuppgifter är föremål för 

mildare villkor eftersom de innebär en mindre påverkan på de grundläggande rättigheterna, 

medan transaktionsuppgifter och innehållsdata är förenade med striktare villkor då dessa är 

känsligare uppgifter och alltså innebär en påtagligare inverkan på de grundläggande 

rättigheterna.71  

 

I artikel 5 föreskrivs att en utlämnandeorder avseende åtkomst- och abonnentuppgifter kan 

utfärdas för alla brott, samtidigt som en order angående transaktionsuppgifter och 

innehållsdata endast får utfärdas för brott där det maximala straffet i den utfärdande staten är 

fängelse minst tre år.72 Anledningen till att det införs en tröskel på minst tre år beskrivs vara 

för att kunna säkerställa proportionalitet samt skydda de påverkade personernas rättigheter. 
                                                
68 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 13, 30. 
69 Ibid, s. 16, 42. 
70 Ibid, s. 16, 32, 42. 
71 Ibid, s. 15, 30–31. 
72 Ibid, s. 42.  
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Samtidigt poängteras att en ”tröskel utesluter ett stort antal brott från tillämpningsområdet, 

beroende på medlemsstatens strafflagstiftning”, där exempel såsom snatteri, bedrägeri och 

överfall ”för vilka användning av en gränsöverskridande utlämnandeorder gällande känsligare 

data kan anses som oproportionerlig” tas upp. Det framhålls också att en tröskel på tre år 

medför att brott som kräver effektivare metoder vid insamling av bevis, exempelvis 

terroristrelaterade brott, omfattas oaktat en tröskel på tre år. Ännu ett argument som framförs 

för begränsningen om tre år är att Förordningen på grund av detta blir enkel att tillämpa i 

praktiken.73 Vidare i artikel 5 görs en distinktion mellan vem som har behörighet att utfärda 

en utlämnandeorder för respektive kategori av uppgifter, där kraven återigen är strängare för 

transaktionsuppgifter och innehållsdata. För dessa två kategorier måste nämligen en domare 

genomföra en prövning av ordern, något som dock inte är ett krav för åtkomst- och 

abonnentuppgifter eftersom det för dessa är tillräckligt att en behörig åklagare i ärendet 

utfärdar en utlämnandeorder.74  

 

2.3.2 Innehållet 
En order om att få elektroniska bevis utlämnade från en tjänsteleverantör ska innehålla viss 

information. Exempelvis ska det anges vilken den utfärdande myndigheten är samt, i de fall 

det är aktuellt, även den godkännande myndigheten.75 I samband med denna Förordning 

presenteras även ett förslag till direktiv76 som innefattar en obligatorisk skyldighet för 

tjänsteleverantörer att utnämna en rättslig företrädare i unionen. Denna företrädare ska ha en 

central roll vid insamlingen av elektronisk bevisning, där denne ska motta, uppfylla och 

verkställa beslut från behöriga nationella myndigheter som efterfrågar uppgifter för 

brottsutredningar.77 En utlämnandeorder enligt Förordningen ska därför ställas till de rättsliga 

företrädarna som har utsetts av tjänsteleverantörerna i enlighet med direktivet. Om däremot 

ingen företrädare mot förmodan har hunnit utnämnas kan ordern framföras till ett av 

tjänsteleverantörens verksamhetsställen i unionen, vilket är ett reservalternativ som finns till 

för att garantera att förfarandet om inhämtning hålls fortsatt effektivt.78  

 

                                                
73 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 17. 
74 Ibid, s. 31. 
75 Ibid, s. 43. 
76 Förslag till direktiv COM (2018) 226 final – 2018/0107 (COD). 
77 Ibid, s. 4. 
78 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 27, 44. 
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Ytterligare information som ska finnas i en utlämnandeorder är mottagaren av ordern, det vill 

säga den utsedda rättsliga företrädaren. Det ska även anges vem eller vilka personers 

uppgifter som begärs, dock inte i de fall utlämnandeordern ämnar till att identifiera en person. 

Vilken kategori av uppgifter som efterfrågas, inom vilket tidsintervall utlämnandet ska ske 

samt de tillämpliga reglerna i det utfärdande landets straffrättsliga lagstiftning ska också 

inkluderas i en order. Slutligen ska skälen till varför begäran om uppgifter är nödvändig och 

proportionerlig i det enskilda fallet anges.79  

 
2.3.3 Utfärdande, verkställighet och skyddsmekanismer 
När en utlämnandeorder utfärdas ska förfarandet gå till på så sätt att ett intyg om en order ska 

skickas till den utsedda rättsliga företrädaren för den tjänsteleverantör som beordras att lämna 

ut elektronisk bevisning.80 Intyget ska vidare vara översatt till ett officiellt språk som råder i 

det land där mottagaren är etablerad. En mall för ett intyg om en utlämnandeorder finns som 

en bilaga81 till Förordningen. Avsikten med intyget är att förmedla nödvändig information på 

ett standardiserat sätt, något som ska motverka missförstånd samt medföra att fritext undviks, 

vilket ska reducera kostnader för översättningar. 82  Informationen som efterfrågas från 

tjänsteleverantören ska ges till den begärande myndigheten direkt, utan att myndigheterna i 

det land där tjänsteleverantören finns blandar sig i.83 Den tidsfrist inom vilka de efterfrågade 

uppgifterna ska överföras till den begärande myndigheten är senast inom tio dagar räknat från 

den tidpunkt då ordern mottogs av tjänsteleverantören. Om det dock rör sig om en 

nödsituation, där det föreligger ett överhängande hot mot en persons liv eller fysiska 

integritet, ska uppgifterna översändas till den begärande myndigheten utan onödigt dröjsmål 

och senast inom sex timmar.84  

 

Det finns en möjlighet för mottagaren av en utlämnandeorder att motsätta sig verkställigheten 

av denna. En sådan motsättning kan dock endast ske under begränsade omständigheter, vilket 

är i de fall ordern inte har utfärdats av rätt myndighet, om ordern uppenbart strider mot EU-

fördraget eller är uppenbart oskälig. Som exempel på en situation då en utlämnandeorder 

uppenbart strider mot villkoren är i fall den avser utlämnande av innehållsdata för en 

                                                
79 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 43. 
80 Ibid, s. 33. 
81 Bilaga I till förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 1–5. 
82 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 19. 
83 Ibid, s. 13. 
84 Ibid, s. 19, 33, 41. 
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ospecificerad grupp personer som finns i ett visst område. Uppenbart stridigt är det också om 

en begäran inte har någon straffrättslig koppling.85 Möjligheterna till materiell prövning är 

således begränsade. 

 

För det fall att mottagaren av en order anser att ett utlämnande av uppgifter inte är förenligt 

med ett tredje lands lagstiftning så kan denne informera den utfärdande myndigheten om 

detta, varpå denna ska ompröva ordern. Därefter tas ett beslut av myndigheten huruvida 

ordern ska fullföljas eller inte. Om beslut tas att ordern ska följas så ska även en behörig 

domstol kontrollera ordern. Finner domstolen att utlämnandet står i strid med ett tredje lands 

lagstiftning, vilket hänför sig till berörda personers grundläggande rättigheter eller tredje 

landets grundläggande intressen gällande nationell säkerhet eller försvar, ska domstolen 

uppställa en tidsfrist inom vilken tredje landet kan framföra sina invändningar mot 

verkställigheten av ordern. Inkommer ingen invändning från tredje landet ska ordern 

verkställas, och tvärtom inte verkställas om en invändning inkommer.86   

 

I Förordningen stadgas att alla personer som får uppgifter inhämtade om sig med stöd av 

Förordningen måste ha tillgång till ett effektivt rättsmedel enligt EU-stadgan. Därför bör 

minimikravet vara att man ska kunna ifrågasätta lagenligheten, nödvändigheten och 

proportionaliteten av en utlämnandeorder.87 När det gäller misstänkta och tilltalade personer 

kan dessa enligt artikel 17.1 i Förordningen tillvarata rätten till ett effektivt rättsmedel inom 

det straffrättsliga förfarandet som ordern utfärdades. Personer som inte är misstänkta eller står 

under åtal, men som har fått uppgifter efterfrågade om sig, erbjuds också ett effektivt 

rättsmedel mot utlämnandeordern i den utfärdande staten enligt artikel 17.2.88 Rätten till 

effektivt rättsmedel ska utövas vid en domstol i det land där utlämnandeordern utfärdades i 

enlighet med det landets nationella regler.89  

 

När det kommer till frågan om sekretess för de uppgifter som begärs ut från en 

tjänsteleverantör så är detta något som tjänsteleverantören ansvarar för enligt artikel 11 i 

Förordningen. I detta ansvar inbegrips en skyldighet för leverantören att, på begäran av den 

utfärdande myndigheten, avstå från att informera den person som får uppgifter begärda om sig 
                                                
85 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 36. 
86 Ibid, s. 35–36. 
87 Ibid, s. 36. 
88 Ibid, s. 53. 
89 Ibid, s. 36, 53. 
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på grund av att detta kan hindra brottsutredningen. 90  Om en sådan begäran görs till 

tjänsteleverantören ska sedan i stället den utfärdande myndigheten, utan onödigt dröjsmål, 

informera den berörda personen om att uppgifter har inhämtats. I samband med detta ska 

också underrättelse om alla disponibla rättsmedel ges. Det är möjligt att vänta med denna 

information till den enskilde så länge som det är nödvändigt och proportionerligt för att inte 

skada brottsutredningen. 91 

 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att det finns några skyddsmekanismer inbyggda i 

Förordningen till fördel för bland annat den enskilde individen. För det första kan mottagaren 

av en utlämnandeorder motsätta sig att ordern verkställs om den uppenbart strider mot EU-

fördraget eller är uppenbart oskälig. För det andra kan mottagaren också informera den 

utfärdande myndigheten om att ordern bör omprövas av domstol eftersom ett utlämnande av 

uppgifter i enlighet med ordern inte skulle vara förenligt med ett tredje lands lagstiftning som 

hänför sig till den berörda personens grundläggande rättigheter. För det tredje kan den 

enskilde individen som berörs själv ifrågasätta en utlämnandeorder med stöd av rätten till 

effektiva rättsmedel. För det fjärde kan den enskilde hoppas på att mottagaren motsätter sig ett 

utlämnande. 

 

3 Förordningens förväntade tillämpning för Sverige 
 
3.1 Allmänt 
Som känt tillhör bland annat förordningar, direktiv och beslut från EU sekundärrätten 

eftersom de kan utfärdas med stöd av fördragen i primärrätten.92 Av artikel 288 fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) framgår att förordningar har allmän giltighet, att 

de ska vara till alla delar bindande samt att de ska vara direkt tillämpliga i varje medlemsstat. 

Direktiv är å andra sidan endast bindande när det gäller resultatet som ska uppnås. 

Tillvägagångssättet för att nå resultatet är följaktligen upp till varje medlemsstat själv att 

avgöra. Med hänsyn till detta kommer således Förordningen om en europeisk 

utlämnandeorder vara till alla delar bindande för Sverige som medlem i unionen om den 

träder i kraft.  Direktivet93 om utseende av rättsliga företrädare för insamling av elektronisk 

                                                
90 Enligt artikel 23 i förordning (EU) 2016/679; Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 

(COD), s. 34, 47. 
91 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 47–48. 
92 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 42. 
93 Förslag till direktiv COM (2018) 226 final – 2018/0107 (COD). 
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bevisning kommer dock endast vara bindande avseende resultatet, varför det är upp till 

Sverige själv att bestämma hur målet i så fall ska uppnås. 

 

Nästkommande avsnitt syftar till att analysera hur den tänkta tillämpningen av Förordningen 

för några av de vanligaste näthatsbrotten, terroristbrott samt barnpornografibrott förväntas 

fungera för svenska rättsvårdande myndigheter när de vill utfärda en utlämnandeorder för ett 

brott som begåtts mellan personer i Sverige, via en tjänst som tillhandahålls av en 

tjänsteleverantör som finns etablerad eller företrädd i en annan medlemsstat. Fokus kommer 

ligga på att utreda huruvida de specifika villkoren för transaktionsuppgifter och innehållsdata 

är uppfyllda för alla valda brott. Till följd av detta kommer de allmänna villkoren för 

respektive brott förutsättas vara uppfyllda och därmed inte vara föremål för någon närmare 

utredning. I samband med den nästkommande framställningen kommer även det svenska 

regelverket för respektive brott att beskrivas närmare. 

 

3.1.1 Näthatsbrott 
3.1.1.1 Inledning 
Internet ger möjligheter för människor att kommunicera med varandra på nya sätt som kan 

vara positivt i många avseenden, men detta kan emellertid också leda till att hot och 

kränkningar förekommer på bland annat sociala medier.94 Gemensamt brukar detta kallas för 

näthat.95 Näthat är inget begrepp som finns definierat i svensk rätt96, men är en term som är 

vanligt förekommande i media.97 Näthat är ett samlingsbegrepp för flera brott av varierande 

karaktär och några av de vanligaste förekommande näthatsbrotten är olaga hot, ofredande och 

olaga integritetsintrång.98 Brott som begås på nätet, såsom olaga hot och ofredande, antyds i 

en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) vara svåra för rättsväsendet att hantera. 

Rapporten visar indikationer på att rättsväsendet ”brister kraftigt i sin förmåga att klara upp 

den här typen av brottslighet”.99 Nästkommande avsnitt avser att analysera hur den tänkta 

tillämpningen av Förordningen förväntas fungera för Sverige i fråga om olaga hot, ofredande 

och olaga integritetsintrång. Framställningen är avgränsad till att endast gälla elektroniska 

bevis i form av transaktionsuppgifter och innehållsdata. 
                                                
94 BRÅ rapport 2015:6, s. 7. 
95 Enarsson, 2017, s. 103. 
96 Enarsson, 2017, s. 369. 
97 BRÅ rapport 2015:6, s. 37. 
98 Polismyndigheten [https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/it-relaterade-brott/nathat/] 

2018-11-26. Se även BRÅ rapport 2015:6. 
99 BRÅ rapport 2015:6, s. 104. 
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3.1.1.2 Olaga hot 
Olaga hot är ett brott som regleras i fjärde kapitlet i brottsbalken (1962:700) (BrB) om brott 

mot frihet och frid. Enligt 4 kap. 5 § 1 st. BrB döms den som hotar med brottslig gärning på 

ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 

säkerhet till person eller egendom för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. För 

straffbarhet räcker det således att hotet är ägnat att skapa allvarliga rädslor hos den hotade om 

att hotet ska genomföras. Vid bedömningen av brottet ligger fokus på hur situationen har 

upplevts av den hotade personen och det spelar sålunda ingen roll för bedömningen av 

brottets straffbarhet om gärningspersonen verkligen hade intentionen att fullfölja hotet.100 

Trots att bedömningen görs utifrån den hotades perspektiv måste fortfarande allvarlig rädsla 

finnas hos denne om att hotet kan komma att genomföras.101 Fortsättningsvis krävs det att 

hotet har kommit den hotade personen till kännedom för att brott ska föreligga. Här behöver 

hotet inte nödvändigtvis uttalas direkt till den berörde. För straffbarhet räcker det till exempel 

att hotet har förmedlats genom tredje person.102 

 

I en dom från Svea hovrätt 2013 dömdes en person till dagsböter för olaga hot som utspelat 

sig i kommentarsfältet på två Facebooksidor. Där hade uttalanden som till exempel ”... han 

ska få så sjukt mycket stryk” och ”[h]an kommer att ångra sig när jag ser honom...” 

förekommit. Hovrätten fann sammantaget att uttalandena tillsammans utgjorde hot om 

brottslig gärning och som var ägnade att skapa allvarlig rädsla för egen säkerhet till person.103 

I en annan dom från Svea hovrätt 2012 dömdes också en person för olaga hot till böter efter 

att på sitt offentliga Twitterkonto hotat om att utföra skolmassaker på Södertörns högskola. 

Förutom att kontot var offentligt hade inlägget om skolmassakern dessutom avsiktligt skickats 

vidare på Twitter till fem journalister.104 

 

När det kommer till frågan huruvida olaga hot, såsom brottet stadgas i svensk lagstiftning, 

omfattas av Förordningen om en utlämnandeorder kan det konstateras att de allmänna 

villkoren för en order inledningsvis måste vara uppfyllda. Som ovan nämnt i avsnitt 2.3.1 

innefattar dessa allmänna villkor att utlämnandeordern måste avse ett specifikt straffrättsligt 
                                                
100 Prop. 1992/93:141, s. 30. 
101 Prop. 1962:10, s. B 112. 
102 Se RH 1983:166. 
103 Svea hovrätts dom 2013-05-27. 
104 Svea hovrätts dom 2012-12-14. 
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förfarande i en gränsöverskridande situation som gäller en eller flera personer vilka har begått 

brott. Ordern måste även enligt de allmänna villkoren ställas till en tjänsteleverantör som 

erbjuder tjänster inom unionen, och ordern ska därutöver vara nödvändig och proportionerlig i 

det enskilda fallet. Slutligen måste det finnas en liknande regel för samma brott i en jämförbar 

inhemsk situation i den stat där utlämnandeordern utfärdas, det vill säga Sverige i detta fall.105  

 

Utöver de allmänna villkoren, som förutsätts vara uppfyllda i denna framställning, måste även 

de specifika villkoren vara uppfyllda för Förordningens tillämplighet. Dessa specifika villkor 

varierar beroende på vilken kategori av elektroniska bevis som avses, där 

transaktionsuppgifter och innehållsdata är förenade med samma villkor. Villkoren som gäller 

för dessa uppgifter är beskrivna i avsnittet 2.3.1. ovan och innebär att en utlämnandeorder 

endast får utfärdas för brott där det maximala straffet i den utfärdande staten är fängelse minst 

tre år.106 Enligt svensk lagstiftning utgör straffet för olaga hot enligt normalgraden böter eller 

fängelse i högst ett år. Utifrån denna information går det följaktligen att fastställa att 

Förordningen om en utlämnandeorder inte skulle vara möjlig för Sverige att tillämpa vid brott 

om olaga hot av normalgraden, något som beror på att det föreskrivna fängelsestraffet i 

svensk lagstiftning är kortare än kravet på tre år som uppställs i Förordningen. Förordningen 

skulle dock vara tillämplig om det i stället skulle röra sig om grovt olaga hot eftersom straffet 

då enligt 4 kap. 5 § 2 st. BrB är fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. För att brottet 

ska anses vara grovt krävs det dock att hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av till exempel 

vapen eller sprängämne, eller att gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig 

art. En konsekvens av detta kan vara att elektronisk bevisning inte särskilt ofta blir aktuell i 

mål om grovt olaga hot eftersom det exempelvis krävs att hotet har förstärkts med vapen. 

Förordningen kanske därmed inte kommer bli praktiskt användbar för Sverige vid grovt olaga 

hot, trots att den är tillämplig. 

 

3.1.1.3 Ofredande 
Likt olaga hot regleras ofredande i 4 kap. BrB. I kapitlets 7 § står det att den som utsätter 

någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms för ofredande, om 

gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Straffet är böter eller 

fängelse i högst ett år. Det föreskrivna straffet medför att Förordningen, sett till de specifika 

                                                
105 Se avsnitt 2.3.1.  
106 Ibid. 
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villkoren för transaktionsuppgifter och innehållsdata, alltså inte skulle vara tillämplig om den 

skulle vara gällande eftersom det maximala fängelsestraffet är lägre än tre år. Även om 

Förordningen inte skulle vara tillämpbar för svenska rättsvårdande myndigheter är det ändå 

intressant att redogöra för brottets närmare innebörd eftersom det fortfarande är ett brott där 

elektronisk bevisning kan vara aktuellt.  

 

För att det ska kunna vara fråga om ett ofredande måste gärningen som utförs, enligt vanlig 

värdering, kunna sägas innebära en kännbar fridskränkning.107 I och med detta begränsas 

således straffansvaret genom att gärningar som kan vara icke önskvärda, motbjudande eller 

otäcka men som en person rimligtvis borde kunna tolerera undantas.108 Vid avgörande om en 

gärning ska anses utgöra ofredande ska hänsyn alltid tas till alla omständigheter i det enskilda 

fallet. Endast några få yttranden bör således också kunna utgöra ett sådant hänsynslöst 

agerande som är ägnat att kränka någons frid på ett kännbart sätt. Exempel på gärningar som 

är ägnade att kränka på ett ”kännbart sätt” kan vara uttalanden som riktar sig mot redan 

sårbara personer, såsom mobbade eller trakasserade personer. Andra sådana gärningar kan 

också vara uttalanden till personer som är i en beroendeställning. Det är även av betydelse för 

bedömningen av ofredande i vilket sammanhang uttalandet har skett. Om det exempelvis sker 

i ett sammanhang som många människor har tillgång till kan det i större utsträckning vara 

ägnat att vara kränkande.109 

 

Ett exempel på när ofredande utspelat sig på nätet är i ett hovrättsfall från 2018 där en person 

dömdes för två fall av ofredande på grund av att denne skickat fler än 60 meddelanden på 

bland annat sms och Facebook till en annan person, trots att denne hade framfört att ingen 

kontakt önskades med den tilltalade. Meddelandena hade delvis innehållit hot från den 

tilltalade om att denne skulle begå självmord, och dessutom fanns bilder på den tilltalades 

uppskurna armar. Hovrätten dömde personen för ofredande med hänsyn till det höga antalet 

meddelanden, dess innehåll samt att händelserna skett inom en kort period tätt inpå 

varandra.110 Ytterligare ett fall som visar på att ofredande förekommit på nätet är i en dom, 

också från 2018, där det i en gruppchatt på Facebook hade lagts upp bilder och text som 

inneburit en kännbar fridskränkning för målsäganden. Målsäganden var själv inbjuden till 

                                                
107 Prop. 1962:10, s. B 116. 
108 Prop. 2016/17:222, s. 59. 
109 Ibid, s. 63. 
110 Svea hovrätts dom 2018-05-25. 
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gruppchatten och kunde därför se allt material som lades upp av de andra medlemmarna. 

Personerna som postat materialet i gruppchatten dömdes alla för ofredande.111  

 

3.1.1.4 Olaga integritetsintrång 
Brottet olaga integritetsintrång är ett relativt nytt brott som infördes i BrB redan 2017 men 

som trädde i kraft den 1 januari 2018.112 I samband med införandet av det nya brottet olaga 

integritetsintrång påpekades det i förarbetena att den tekniska utvecklingen och framväxten av 

internet har resulterat i att hot och andra typer av kränkningar av den personliga integriteten 

har fått nya skepnader. Därför ansågs det nödvändigt att förändra det straffrättsliga skyddet 

för den personliga integriteten så att detta stärks och förnyas i takt med utvecklingen som 

sker.113 Brottet återfinns likt olaga hot och ofredande i 4 kap. BrB. Av 6 c § framgår i vilka 

fall en person ska dömas för olaga integritetsintrång av normalgraden. Detta gäller den som 

gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild på eller annan uppgift om någons 

sexualliv, någons hälsotillstånd eller att någon utsatts för ett brott som innefattar ett angrepp 

mot person, frihet eller frid. Dessutom gäller det den som sprider bild på någon som befinner 

sig i en mycket utsatt situation, eller bild på någons helt eller delvis nakna kropp. För att en 

person ska dömas förutsätts dock att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den 

som bilden eller uppgiften rör.  

 

För olaga integritetsintrång av normalgraden är det föreskrivna straffet böter eller fängelse i 

högst två år. På grundval av detta går det därför att, med hänsyn till de specifika villkoren som 

formuleras enligt Förordningen om ett maxstraff på minst tre år, fastställa att Förordningen 

inte kommer att vara tillämplig för Sverige avseende olaga integritetsintrång av normalgraden 

om Förordningen träder i kraft. Om det däremot rör sig om grovt olaga integritetsintrång, 

vilket enligt 4 kap. 6 d § 1 st. BrB är förenat med en straffskala på fängelse i lägst sex 

månader och högst fyra år, kommer Förordningen att vara tillämplig för Sverige. Vid 

bedömningen av om brottet ska anses vara grovt är det enligt förarbetena dels uppgiftens 

innehåll och känslighet som är av betydelse, dels på vilket sätt spridningen skett. Det är även 

av relevans i vilken omfattning tillgängliggörandet har skett. Till exempel kan det utgöra 

grovt brott om en känslig uppgift har spridits till ett mycket stort antal personer, såsom om 

                                                
111 Svea hovrätts dom 2018-01-19. 
112 Se prop. 2016/17:222, s. 2. 
113 Ibid, s. 1. 
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uppgiften har lagts ut på en känd webbplats som innehar ett stort antal besökare.114 Vad som 

utgör ett stort antal besökare är oklart eftersom lagstiftningen är så pass ny och det därmed 

inte finns någon vägledande praxis. 

 

Olaga integritetsintrång omfattar situationer då någon gör intrång i annans privatliv genom att 

sprida integritetskänsliga bilder eller andra uppgifter mot dennes vilja eller utan dennes giltiga 

samtycke. Sådana situationer kan beskrivas vara ”en personlig förlust där något som var en 

del av den enskildes privata sfär går förlorat och blir tillgängligt för andra utom den enskildes 

kontroll”.115 För att straffbarhet ska komma i fråga gäller det att någon av de bilder eller andra 

uppgifter som räknas upp i bestämmelsen är föremål för spridning, eftersom uppräkningen är 

uttömmande.116 Spridningen ska också vara ägnad att orsaka allvarlig skada för den utsatte, 

och detta är något som ska avgöras med beaktande av alla omständigheter som kan relateras 

till målsäganden i det enskilda fallet.117  Det bör även särskilt tas hänsyn till vilken typ av 

uppgifter som spridits, samt hur och i vilken utsträckning de blivit spridda.118 Det krävs även 

att spridningen har skett till ”fler än ett fåtal personer”, vilket är en bedömning som kan göras 

med vägledning av den praxis119 som utvecklats för brottet hets mot folkgrupp. Spridningen 

behöver slutligen inte ha skett på ett visst sätt för att straffbarhet ska föreligga, utan materialet 

kan ha spridits på vilket sätt som helst.120  

 

Då olaga integritetsintrång är ett relativt nytt infört brott i svensk lagstiftning så finns det av 

denna anledning inte ännu särskilt många avgjorda fall som berör detta brott. Ett avgjort fall 

som dock finns att tillgå är en dom från 2018, vilken har genomgått prövning i såväl 

tingsrätten som hovrätten. I målet, som utspelade sig på en högstadieskola, hade två elever 

gemensamt köpt en gurka och sedan åkt till skolan och slagit gurkan i huvudet på en lärare, 

samtidigt som den ena av eleverna filmade detta med sin mobiltelefon. Filmen som spelades 

in av eleven lades sedan ut på dennes privata Story på Snapchat, vilket resulterade i att ett 

fyrtiotal personer kunde ta del av filmen på läraren som blev slagen. Hovrätten bedömde att 

de två eleverna agerat tillsammans och i samförstånd samt att filmen gjorts tillgänglig för fler 

                                                
114 Prop. 2016/17:222, s. 101. 
115 Ibid, s. 33. 
116 Ibid, s. 94. 
117 Ibid, s. 38, 40. 
118 Ibid, s. 96. 
119 Se NJA 1999 s. 702. 
120 Prop. 2016/17:222, s. 33. 
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än ett fåtal personer. Hovrätten ansåg därför att eleverna genom sitt agerande hade gjort 

intrång i lärarens privatliv och att spridningen dessutom var ägnad att skapa allvarlig skada 

för läraren. Domstolen konstaterade detta mot bakgrund av att filmen fått relativt stor 

spridning till många personer i olika åldrar på flera skolor och till personer i lärarens närhet. 

Hovrätten fastställde därmed tingsrättens domslut och dömde de båda eleverna för olaga 

integritetsintrång av normalgraden enligt 4 kap. 6 c 1 st. 3p. BrB. Eleverna dömdes även för 

misshandel av normalgraden.121  

 

3.1.2 Terroristbrott 
Terroristbrott är, till skillnad från de ovan beskrivna näthatsbrotten, inte direkt reglerat i BrB. 

I stället regleras detta brott i en separat lag vilken benämns lag (2003:148) om straff för 

terroristbrott (terroristlagen), vilken trädde i kraft i Sverige den 1 juli 2003.122 Enligt 1 § 

innehåller lagen regler som syftar till genomförandet av Europaparlamentets och rådets 

direktiv123 om bekämpande av terrorism. 

 

Av lagens 2 § framgår det när en person ska dömas för terroristbrott. Detta gäller den som 

begår en gärning som anges i 3 §, förutsatt att gärningen allvarligt kan skada en stat eller en 

mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att 1. injaga allvarlig fruktan hos en 

befolkning eller en befolkningsgrupp, 2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en 

mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller 3. allvarligt 

destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala 

strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. Enligt 3 § terroristlagen görs en 

uppräkning av de gärningar som omfattas av 2 §. Dessa är bland annat mord, dråp, grov 

misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grovt 

dataintrång, spridande av gift eller smitta, kapning och sjö- eller luftfartssabotage, vilka alla 

regleras i BrB. Med detta sagt ska således en person som begår något brott som uppräknas i 3 

§ terroristlagen, t.ex. mord, dömas för terroristbrott i stället för mord om rekvisiten i 2 § 1 st. 

är uppfyllda.124 

 

                                                
121 Hovrätten för Västra Sveriges dom 2018-07-06. 
122 Se prop. 2002/03:38, s. 84. 
123 Direktiv (EU) 2017/541. 
124 Prop. 2002/03:38, s. 85. 
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För att det ska kunna vara fråga om terroristbrott enligt 2 § terroristlagen krävs det till att 

börja med att den gärning som utförs allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig 

organisation. I propositionen konstateras det att uttrycket ”en stat” inte borde vara föremål för 

några svårigheter vid tillämpningen. Det framhålls även att uttrycket ”mellanstatlig 

organisation” tas in specifikt i lagtexten eftersom det avser internationella organisationer som 

är i behov av samma skydd som stater, exempelvis FN och EU. Fortsättningsvis avser 

rekvisitet om en ”allvarlig skada” den abstrakta faran av en gärning. Den abstrakta faran 

betyder inte att gärningen i det ifrågavarande fallet nödvändigtvis måste ha inneburit fara, 

utan det är tillräckligt att gärningen objektivt sett kan skada en stat eller mellanstatlig 

organisation allvarligt. Gärningar som omfattas av detta är sådana som allvarligt kan skada de 

primära sammansättningarna för ett demokratiskt samhälle såsom ”grunderna och formerna 

för statskicket (sic) eller rättsordningen”. Det behöver dock inte enbart röra sig om dessa typer 

av handlingar eftersom även handlingar som allvarligt kan skada ”ett väsentligt allmänintresse 

eller orsaka allvarliga störningar i en stats samhällsfunktioner eller försörjningsmöjligheter” 

inbegrips. Karakteristiskt sett kan detta röra sig om el- och vattenförsörjning, hälso- och 

sjukvård, radio, TV etc.125  

 

För att en person ska dömas för terroristbrott fordras därtill att gärningspersonen har haft 

direkt avsikt att uppnå någon av de följderna som specificeras i de tre punkterna i 2 § 

terroristlagen. Gärningspersonen måste därför till exempel haft direkt avsikt att framkalla 

allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp. För straffbarhet behöver dock 

detta inte faktiskt ha inträffat, då det räcker att påvisa att effekten varit direkt avsiktlig att 

uppnå för gärningspersonen.126  

 

Ett för Sverige känt fall av terroristbrott är dådet som skedde den 7 april 2017 på 

Drottninggatan i Stockholm. I detta fall dömdes Rakhmat Akilov till livstids fängelse och 

livstids utvisning för bland annat terroristbrott dels genom fem mord, dels genom allmänfarlig 

ödeläggelse. Domslutet baserar sig på att han under knappt 40 sekunder har kört en lastbil 

längs Drottninggatan och därmed kört på ett flertal personer och slutligen kraschat in i en 

byggnad. I målet har en mängd olika bevisningsmaterial legat till grund för bedömningen, 

varav Rakhmat Akilovs mobiltelefon och dess innehåll har utgjort en del. Här har en 

                                                
125 Prop. 2002/03:38, s. 86. 
126 Ibid, s. 87. 
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genomgång skett av varierande sparade data såsom foton, filmer, chattkonversationer och 

webbhistorik.127  

 

I ett annat svenskt fall från 2015 utdömdes också straff för terroristbrott. I målet stod två män 

åtalade för att i Syrien ha mördat två personer genom halshuggning, vilket hade spelats in på 

tre filmer. Som bevisning åberopades filminspelningarna på de två morden, och tingsrätten 

fann det styrkt genom dessa att männen hade spelat en så aktiv roll i båda morden att de 

ansågs skyldiga. Tingsrätten bedömde vidare att morden skulle ses som terroristbrott eftersom 

de två männen hade haft direkt avsikt att injaga allvarlig fruktan hos en befolkningsgrupp. 

Båda gärningsmännen fick livstids fängelse.128 

 

Straffet för terrorbrott av normalgraden enligt svensk lagstiftning är fängelse lägst fyra år och 

högst arton år, eller på livstid. Om brottet däremot anses mindre grovt är i stället straffet 

fängelse lägst två år och högst sex år. I 2 § 4 st. terroristlagen föreskrivs också att om ett brott 

enligt BrB är förenat med ett högre lägsta straff så är det detta som gäller. Med denna 

information som grund går det att fastställa att Förordningen om en europeisk 

utlämnandeorder skulle gå att tillämpa för transaktionsuppgifter och innehållsdata för 

terroristbrott i Sverige i framtiden, om Förordningen skulle bli gällande. Detta beror på att det 

föreskrivna maximala straffet i svensk lag är högre än tre års fängelse. Även om det i Sverige 

hade varit föreskrivet ett lägre maxstraff än tre år för terroristbrott så hade Förordningen 

ändock varit tillämplig, eftersom det i artikel 5.4 c finns en särskild bestämmelse för just 

terroristbrott.129 Genom denna regel skyddas brottet på så sätt att det för transaktionsuppgifter 

och innehållsdata vid terroristbrott130 alltid får utfärdas en utlämnandeorder, det vill säga det 

finns ingen begränsning om att det måste vara ett föreskrivet lägsta maxstraff på tre år för 

brottet.131  

 

3.1.3 Barnpornografibrott 
Det sista brottet som är föremål för undersökning i denna del av uppsatsen är 

barnpornografibrott, som regleras i 16 kap. 10 a § BrB. Där står att det att den som 1. skildrar 

barn i pornografisk bild, 2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en 
                                                
127 Stockholms tingsrätts dom 2018-06-07. 
128 Göteborgs tingsrätts dom 2015-12-14. 
129 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 43. 
130 Artikel 3 i direktiv (EU) 2017/541. 
131 Se förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 32. 
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sådan bild av barn tillgänglig för någon annan, 3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av ett 

barn, 4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar 

någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder, eller 5. 

innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång 

till, döms för barnpornografibrott. De bilder som omfattas av lagrummet är alla typer av 

bilder. Sådana som dock främst är av intresse är bilder i tryckt skrift, fotografiska bilder 

såsom film, samt bilder som förmedlas med video eller liknande. Bilderna måste inte för 

brottets tillämpning nödvändigtvis gestalta barn som deltar i handlingar som har tydlig sexuell 

prägel. Även bilder som framställer pornografiska illustrationer, där barn förekommer 

tillsammans med vuxna personer, täcks av brottsbestämmelsen.132 Begreppet barn är enligt 

lagrummet en person som är under 18 år eller som inte är fullt utvecklad pubertetsmässigt. En 

person som har en sen utveckling av sin pubertet kan därför även efter 18 års ålder anses vara 

ett barn vid tillämpningen av bestämmelsen.133    

 

Ett mål om barnpornografibrott som begåtts med hjälp av tekniska hjälpmedel finns i en dom 

från Hovrätten för Övre Norrland, där en person dömdes för barnpornografibrott av 

normalgraden enligt 16 kap. 10 a § 1 st. 5p. BrB, det vill säga den punkt som straffbelägger 

den som innehar en barnpornografisk bild eller som betraktar en sådan bild som denne berett 

sig tillgång till. I målet hade totalt 57 barnpornografiska bilder och filmsekvenser hittats i den 

tilltalades dator, något som den tilltalade dock inte kunde kännas vid. Hovrätten bedömde, likt 

tingsrätten, att materialet som hittades i den tilltalades dator utgjorde barnpornografiskt 

material samt att den tilltalade hade uppsåt till innehavet. Personen dömdes därför för 

barnpornografibrott som inte var ringa.134 Vid ett annat tillfälle dömdes också en person för 

bland annat barnpornografibrott av normalgraden i hovrätten, efter att man kommit över totalt 

5 490 bilder respektive 38 filmer med barnpornografiskt innehåll i den tilltalades dator samt 

på en CD-skiva i dennes privata bostad.135  

 

Barnpornografibrott är ett av många brott som med dagens teknik är möjligt att begå med 

hjälp av exempelvis datorer och internet. I och med detta är det av intresse att undersöka 

huruvida Förordningen om en utlämnandeorder skulle kunna tänkas bli användbar för brottet. 
                                                
132 Prop. 1978/79:179, s. 9. Se dock det s.k. Manga-målet (NJA 2012 s. 400) där innehav mangateckningar med 

barnpornografiskt innehåll inte ansågs vara straffbart. 
133 Prop. 1997/98:43, s. 165. 
134 Hovrätten för Övre Norrlands dom 2012-09-11. 
135 RH 2001:30. 
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Straffet för barnpornografibrott av normalgraden är enligt bestämmelsen i BrB fängelse i 

högst två år, medan det för ringa barnpornografibrott är böter eller fängelse i högst sex 

månader. Om brottet är att anse som grovt ska straffet vara fängelse i lägst sex månader och 

högst sex år. Med hänsyn till detta kan det konstateras utifrån de specifika villkoren för 

transaktionsuppgifter och innehållsdata att Förordningen inte skulle vara tillämplig för 

barnpornografibrott som är ringa eller av normalgraden. Om det däremot gäller grovt brott så 

kommer detta inkluderas av Förordningens rättsliga möjlighet att kunna utfärda en order om 

inhämtande av elektroniska bevis från tjänsteleverantörer i andra länder eftersom 

brottsrubriceringen har ett maxstraff på fängelse i över tre år. Trots att barnpornografibrott 

som är ringa eller av normalgraden har ett lägre maxstraff än fängelse tre år, kommer 

Förordningen ändå att kunna användas i Sverige i detta avseende, förutsatt att brottet begås 

helt eller delvis med hjälp av ett informationssystem. I artikel 5.4 b 2 st. i Förordningen står 

det att det för transaktionsuppgifter och innehållsdata får utfärdas en utlämnandeorder för 

barnpornografibrott136  om brottet helt eller delvis begås med ett informationssystem.137 

Definitionen av ett informationssystem är enligt Förordningen om utlämnandeorder såsom 

den beskrivs i ett tidigare inrättat direktiv från EU. 138  Enligt detta direktiv är ett 

informationssystem ”en apparat eller en grupp av sammankopplade apparater eller apparater 

som hör samman med varandra, av vilka en eller flera genom ett program automatiskt 

behandlar datorbehandlingsbara uppgifter, samt datorbehandlingsbara uppgifter som lagras, 

behandlas, hämtas eller överförs med hjälp av en apparat eller en grupp av apparater för att de 

ska kunna drivas, användas, skyddas och underhållas”.139 

 

3.1.4 Sammanfattning 
I framställningen ovan har det redogjorts för de fem brottens närmare innebörd utifrån svensk 

lagstiftning samt Förordningens förväntade tillämpning för svenska rättsvårdande 

myndigheter gällande brotten. Framställningen har fokuserat på transaktionsuppgifter och 

innehållsdata samt de tillhörande specifika villkoren som förenas med dessa. Det som 

sammantaget kan sägas om Förordningens tillämplighet för de fem brotten är att en stor andel 

av näthatsbrotten inte kommer att inkluderas av Förordningen, så länge det rör sig om brott av 

normalgraden. Såväl olaga hot som olaga integritetsintrång av normalgraden kommer inte 

                                                
136 Artikel 5 i direktiv 2011/92/EU. 
137 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 42–43. 
138 Ibid, s. 41. 
139 Artikel 2.a i direktiv 2013/40/EU. 
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omfattas, och ofredande – som endast har en gradindelning – kommer inte heller omfattas. 

Om det i stället rör sig om grovt olaga hot eller grovt olaga integritetsintrång kommer 

Förordningen dock att täcka dessa. Slutligen kommer det för Sverige beträffande terroristbrott 

alltid vara möjligt att utfärda en order för att begära in elektronisk bevisning eftersom det 

finns särskilda regler i Förordningen som stadgar detta. Andra särskilda regler kommer också 

medföra att det alltid kan utfärdas en utlämnandeorder för alla grader av barnpornografibrott, 

förutsatt att brottet har begåtts helt eller delvis med ett informationssystem.  

 

4 En diskussion ur ett integritetsperspektiv med 
beaktande av effektiva rättsmedel 

 
Diskussionsavsnittet i denna uppsats avser att, utifrån ett integritetsperspektiv, analysera den i 

Förordningen föreslagna rättsliga möjligheten att kunna beslagta elektronisk bevisning i 

straffrättsliga förfaranden hos tjänsteleverantörer. I samband med detta kommer dessutom 

rätten till effektiva rättsmedel, som beskrivits tidigare i avsnitt 1.4, att diskuteras. Tidigare i 

uppsatsen har ett integritetsperspektiv definierats och beskrivits för läsaren, och det är detta 

perspektiv som ska användas när den rättsliga möjligheten enligt Förordningen granskas. Vid 

denna granskning är tanken att integritetsperspektivet ska användas för att främst undersöka 

vad konsekvenserna kan tänkas bli dels för den enskilde personen som får uppgifter 

inhämtade om sig, dels för den enskilde personen som inte får det men som ändå kan 

förekomma i det inhämtade materialet. Framställningen är disponerad på så vis att det först 

görs en kort sammanfattning för den rättsliga möjligheten att beslagta elektronisk bevisning 

enligt Förordningen. Därefter analyseras det hur denna möjlighet kan påverka den direkt 

berörde personens integritet samt den indirekt berörde personens integritet, med beaktande av 

effektiva rättsmedel.  

 

4.1 Rättslig möjlighet till beslagtagning av elektronisk bevisning 
Som beskrivits ovan kommer Förordningen, om den träder i kraft, sammanfattningsvis öppna 

upp en rättslig möjlighet för myndigheter att beslagta elektronisk bevisning i straffrättsliga 

förfaranden hos tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster i unionen. Beslagtagningen kommer 

kunna ske genom utfärdande av bindande utlämnandeorder som ställs till tjänsteleverantörers 

utsedda rättsliga företrädare. Ordern är bindande på så sätt att den är förenad med påföljder 

om den inte följs. För att en order ska få utfärdas måste det föreligga en gränsöverskridande 

situation där den utfärdande myndigheten och tjänsteleverantören inte befinner sig i samma 
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medlemsstat. De elektroniska bevis som kan begäras ut med hjälp av Förordningen måste 

dessutom avse redan lagrade uppgifter och alltså inte sådana uppgifter som kan komma att 

lagras i framtiden. Det måste även för utfärdande finnas en liknande bestämmelse tillgänglig 

för samma brott, i en jämförbar inhemsk situation, i det utfärdande landet. Ordern ska därtill i 

det enskilda fallet vara såväl nödvändig som proportionerlig. Avslutningsvis görs det skillnad 

mellan åtkomst- och abonnentuppgifter å ena sidan, och transaktionsuppgifter och 

innehållsdata å andra sidan genom att det för de två förstnämnda kategorierna är tillåtet att 

utfärda en utlämnandeorder vid alla brott. För de två sistnämnda kategorierna är det dock 

endast tillåtet att utfärda en order för vissa särskilt uppräknade brott samt för brott som har ett 

maximistraff på fängelse i minst tre år. 

 

Även om Förordningen till synes är förenad med relativt många villkor så kommer denna 

ändå medföra att det blir betydligt enklare, jämfört med innan, att inom EU kunna inhämta 

elektroniskt lagrade uppgifter som rör enskilda. Frågan är vad ett sådant inhämtande kan få 

för konsekvenser för den personliga integriteten hos den direkt berörda enskilda individen 

samt den indirekt berörda individen?  

 

4.1.1 Den direkt berörda personens integritet 
Som beskrivits i avsnitt 1.4 ovan framkom det genom Westins studie olika former av privatliv 

som individen har till sitt förfogande, varav två av dessa är ensamhet och anonymitet. Hur kan 

dessa två typer av privatliv tänkas bli påverkade för den person vars uppgifter blir direkt 

inhämtade med stöd av Förordningen? När det till att börja med gäller ensamhet så innefattar 

detta situationer då individen inte befinner sig i en grupp med människor och inte är under 

uppsikt av andra personer. Om elektroniska bevis inhämtas om en individ med stöd av 

Förordningen så kan individen troligen fortfarande ses som ensam i en fysisk bemärkelse. Å 

andra sidan kanske individen inte kan ses som ensam i det avseendet att denne faktiskt blir 

övervakad av andra personer genom att få personliga uppgifter om sig själv utlämnade till 

utomstående människor som sedan granskar dessa. Förordningens eventuella framtida 

användning skulle följaktligen kunna konstateras få konsekvensen att den personliga 

integriteten påverkas när elektroniska bevis inhämtas, eftersom individens privatliv i form av 

ensamhet blir delvis angripen. Anonymitet är i stället den typ av privatliv då individen känner 

trygghet, oberoende av publik eller privat plats. Individen känner trygghet eftersom denne är i 

tro om att människor i omgivningen inte kommer ha något inflytande på dennes framtida liv. 

När uppgifter begärs in om en person med hjälp av Förordningen kan det förmodligen sägas 
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att anonymiteten för denna också blir påverkad eftersom personlig information blottas 

offentligt, i strid med den enskildes övertygelse om att denne innehar anonym trygghet. Det 

offentliga avslöjandet av den personliga informationen kan dessutom få effekter på den 

enskildes framtid. Exempelvis kan det ju hända att personen i fråga blir fälld för brott på 

grund av att de offentliggjorda uppgifterna har fungerat som fällande bevisning i ett mål. 

Sammantaget kan den personliga integriteten för personen vars uppgifter blir direkt inhämtade 

med stöd av Förordningen sägas bli berörd på så sätt att dennes ensamhet och anonymitet 

influeras i negativ mening. 

 

Personlig integritet kan som tidigare nämnts beskrivas som det ”rättsliga skyddet av 

individens personliga sfär”.140 En intressant fråga är om den direkt berörda enskilde individen 

tillerkänns något rättsligt skydd för dennes personliga sfär i Förordningen och om det är 

möjligt för denne själv att tillvarata skyddet? Som tidigare utretts i uppsatsen har direkt 

berörda personer som står åtalade eller är misstänkta för brott rätt till ett effektivt rättsmedel 

inom det straffrättsliga förfarandet som ordern utfärdades. Denna rätt ska tillvaratas vid en 

domstol i det land där utlämnandeordern utfärdades, i enlighet med det landets nationella 

regler. I praktiken kan detta tyckas vara en rätt som kan bli svår att tillvarata för den berörda 

personen, främst med tanke på att denne kan vara hemmahörande eller befinna sig i ett annat 

land än det som ordern utfärdades i. Det kan då vara svårt för den enskilde att förhålla sig till 

det utfärdande landets nationella regler och därigenom tillvarata sin rätt. Något som dock kan 

vara fördelaktigt med att rättsmedlet måste tillvaratas i en domstol i det utfärdande landet är 

att det förmodligen är dessa domstolar som besitter den bästa förmågan och kunskapen för att 

granska utfärdandeordern i förhållande till den egna lagstiftningen. Tolkningen blir nog därför 

till följd av detta bättre och säkrare, något som också borde ligga i den enskildes intresse. 

 

I samband med att uppgifter begärs in från en tjänsteleverantör om en person så ska denne 

som huvudregel informeras om detta av tjänsteleverantören. Undantagsvis får dock den 

utfärdande myndigheten begära att tjänsteleverantören inte informerar den enskilde, förutsatt 

att ett underrättande kan skada brottsutredningen. Denna huvudregel om att den berörde 

personen ska informeras kan ses som ett rättsligt skydd för den personliga sfären eftersom 

individen tack vare detta ges en möjlighet att agera och tillvarata sin lagliga rätt som denne 

har. Den berörda personen kan följaktligen snabbt välja att ifrågasätta lagenligheten inklusive 
                                                
140 Naarttijärvi, 2013, s. 181. 
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proportionaliteten och nödvändigheten av en utfärdad utlämnandeorder när denne meddelas 

om inhämtandet. Om tjänsteleverantören är hindrad av den utfärdande myndigheten att 

underrätta den enskilde om att uppgifter har inhämtats om denne så är det i stället den 

utfärdande myndigheten som sedan, utan onödigt dröjsmål, ska upplysa den enskilde om detta 

samt de rättsmedel som finns att tillgå. Upplysningsskyldigheten kan också ses som ett skydd 

för den direkt berörde personen eftersom avsikten är att meddela personen rätt information så 

snabbt som situationen tillåter, vilket gör det möjligt för denne att tillvarata sin lagliga rätt. 

Här föreligger det emellertid en risk för att argumentet om att ett underrättande till den 

enskilde kan skada brottsutredningen utnyttjas. Argumentet kan riskeras att användas i 

obefogade situationer för att man inte vill att den enskilde i ett tidigt stadium ska kunna 

tillvarata sin lagliga rätt och ifrågasätta utlämnandeordern, eftersom det kan göra utredningen 

mer komplicerad.  

 

Sammanfattningsvis kan inhämtande av uppgifter om en enskild enligt Förordningen göra att 

den direkt berörda personens integritet blir negativt påverkad eftersom dennes privatliv i form 

av ensamhet och anonymitet störs. Personen erhåller dock genom Förordningen ett visst 

rättsligt skydd för sin integritet genom effektiva rättsmedel, vilka visserligen måste tillvaratas 

i det land som utlämnandeordern utfärdades. Kravet på att detta måste ske i det utfärdandet 

landet kan förmodligen vara praktiskt krångligt för den enskilde individen, samtidigt som det 

kanske dock är den bästa lösningen inte enbart för bedömningens skull, utan även för den 

enskilde själv med tanke på att bedömningen av ordern i slutändan också påverkar personen i 

fråga.  

 

4.1.2 Den indirekt berörde personens integritet 
Personer som berörs indirekt i samband med att Förordningens rättsliga möjlighet att beslagta 

elektronisk bevisning tillämpas kan vara personer som inte direkt får uppgifter inhämtade om 

sig men vars uppgifter ändå förekommer i det inhämtade materialet. Exempel på en sådan 

situation kan vara då en elektroniskt lagrad gruppchatt från ett socialt nätverk inhämtas inom 

ramen för en utlämnandeorder som avser den tilltalade, varpå andra personers uppgifter från 

chatten samtidigt också blir inhämtade eftersom de har deltagit i chatten. Denna situation 

skulle kunna tänka sig bli aktuell för alla fem brott som är föremål för undersökning i denna 

uppsats. Intressant att undersöka i en sådan beskriven situation är hur dessa personers 

integritet kan påverkas när uppgifter om dem blir indirekt beslagtagna vid någon annan 

persons utlämnandeorder? När det gäller bedömningen av de delar av privatlivet som avser 
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ensamhet och anonymitet kan det konstateras att bedömningen är tämligen lik den som gäller 

för direkt berörda personer. Den liknande bedömningen beror på att ensamheten för indirekt 

berörda personer också blir störd när uppgifter begärs in eftersom andra människor då 

övervakar personen i fråga när de tar del av dennes personliga uppgifter. Precis som direkt 

berörda personer får nog även indirekt påverkade personer ses som ensam i en fysisk 

bemärkelse trots att ett uppgiftsinhämtande sker, varför denna del av ensamheten inte 

nödvändigtvis heller blir störd för indirekt berörda personer. I detta hänseende kan det dock 

ifrågasättas om Westins teori om ensamhet som en del av privatlivet är anpassad till dagens 

moderna teknikbaserade samhälle, och verkligen går att applicera i dag. Kritik har riktats mot 

teorin för att den är präglad av det industriella samhället som förelåg på 60-talet när teorin 

myntades av Westin.141 Från 60-talet fram till i dag har emellertid samhället genomgått 

drastiska förändringar teknikmässigt, och med dagens alla uppkopplingar till internet kan det 

funderas kring om vi eventuellt alltid är under uppsikt, på ett eller annat vis. På så sätt går 

Westins teori om ensamhet kanske inte att applicera på situationer i dag av den orsaken att vi 

aldrig är ensamma till följd av vår ständiga uppkoppling. När det vidare kommer till 

anonymitet blir följden av att uppgifter inhämtas indirekt om en enskild liknande som vid ett 

direkt inhämtande av det skälet att personlig information likaså här blir offentliggjord när 

utomstående människor erhåller denna mot den berördes föreställning om att denne innehar 

anonym trygghet.  

 

Personer som indirekt kan förekomma i beslagtaget elektroniskt material, som erhållits med 

hjälp av Förordningen, kan således få sin integritet påverkad på ett liknande sätt som direkt 

berörda personer får. Detta beror på att såväl individens ensamhet som anonymitet får effekter 

av inhämtandet. Det som dock kan medföra att den personliga integriteten inte påverkas i 

samma utsträckning för direkta och indirekt berörda personer är på grund av den 

informationsskyldighet som åläggs tjänsteleverantören eller, i vissa fall, den utfärdande 

myndigheten enligt artikel 11 i Förordningen. Som det beskrevs i avsnittet 2.3.3 ovan finns 

det i Förordningen en huvudregel om att den person vars uppgifter begärs in ska underrättas 

om detta, antingen i första hand av tjänsteleverantören eller i andra hand av den utfärdande 

myndigheten. Denna informationsskyldighet riktar sig till de personer som direkt får uppgifter 

efterfrågade om sig i en utlämnandeorder, och alltså inte de som indirekt kan förekomma i det 

inhämtade materialet. På grund härav finns det risk för att indirekt berörda personer inte 
                                                
141 Se Saarenpää, 2008, s. 21. 



39 
 

överhuvudtaget får reda på att uppgifter har inhämtats om dem. I sin tur skulle detta kunna 

bedömas som att indirekt berörda personer inte får sin ensamhet och anonymitet påverkad 

eftersom de är omedvetna om att information har inhämtats om dem, varför de fortsätter att 

befinna sig i tron om deras oövervakade ensamhet och anonyma trygghet.  

 

Rätten till effektiva rättsmedel som finns enligt artikel 17 i Förordningen omfattar dels 

misstänkta och tilltalade personer som har fått uppgifter inhämtade om sig, dels personer som 

inte är misstänkta eller tilltalade och som har fått uppgifter inhämtade om sig. Frågan är om 

denna rätt även tillkommer personer som indirekt har fått information inhämtad om sig? Om 

enbart ordalydelsen i artikel 17 läses kan det tolkas som att även indirekt berörda personer 

omfattas av rätten till effektiva rättsmedel eftersom det skrivs ”[o]m den person vars uppgifter 

har inhämtats [min kursivering] inte är misstänkt eller tilltalad i det straffrättsliga förfarandet 

för vilket ordern utfärdades, ska denna person ha rätt till effektiva rättsmedel [...]”.142 Läser 

man däremot i bakgrunden till artikel 17 i Förordningen så står det att ”[p]ersoner vars 

uppgifter har efterfrågats [min kursivering] utan att de är misstänkta eller tilltalade i 

straffrättsliga förfaranden bör också ha rätt till ett rättsmedel i den utfärdande staten”.143 Här 

skulle jag vilja påstå att det är skillnad mellan uttrycken inhämtats och efterfrågats, där 

inhämtats omfattar fler personer än i de fall där uppgifter om personer har efterfrågats. När 

uttrycket efterfrågats används kan det nämligen tolkas som att uppgifter om en specifik 

person aktivt har begärts, medan formuleringen inhämtats snarare kan tolkas som alla 

uppgifter vilka har kommit myndigheten tillhanda på något vis, direkt såväl som indirekt. 

Frågan är då vilket av uttrycken som gäller i första hand? EU-rättsliga regler ska inte endast 

tolkas utifrån sitt sammanhang eller ordalydelse, utan även med beaktande av det 

bakomliggande syftet. 144  Till följd av detta skulle slutsatsen således kunna vara att 

bestämmelsen i Förordningen är tänkt att omfatta även personer som indirekt får uppgifter 

inhämtade om sig, med tanke på att det bakomliggande syftet med artikel 17 är att artikeln ska 

säkerställa ”att personer som berörs [min kursivering] av en europeisk utlämnandeorder har 

effektiva rättsmedel”.145 Även om indirekt berörda personer också omfattas av effektiva 

rättsmedel i artikel 17 så kanske detta inte har särskilt stor betydelse i praktiken ändå. Detta 

grundar sig i att dessa personer inte säkerligen ens kommer få reda på att information har 

                                                
142 Förslag till förordning COM (2018) 225 final – 2018/0108 (COD), s. 53. 
143 Ibid, s. 23. 
144 Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 36. 
145 Se avsnitt 2.1.2. 
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inhämtats om dem, eftersom informationsskyldigheten inte riktar sig till indirekt berörda 

personer. Personerna kan därmed inte tillvarata sin rätt till effektiva rättsmedel eftersom de 

inte ens är medvetna om att de borde göra detta. 

 

4.1.3 Den personliga integriteten och det demokratiska samhället 
Integritetsperspektivet som används i denna uppsats består delvis i att den personliga 

integriteten har olika funktioner för individen. En sådan funktion är individuell autonomi. Det 

är denna funktion som påstås vara den viktigaste för individen, och det är också med denna 

som individen självständigt kan skapa och bevara en egen identitet utan andras inblandning. 

Skapandet och bevarandet av en egen identitet är grundläggande i processen när individen ska 

utveckla sina självständiga åsikter och uppfattningar, vilket i grunden är ett villkor för att 

kunna ha ett fritt och demokratiskt samhälle.  

 

Som det tidigare utretts i det diskuterande avsnittet så skulle den personliga integriteten 

påverkas hos såväl direkt som indirekt berörda personer om Förordningen om en 

utlämnandeorder skulle tillämpas. Däremot skulle integriteten hos indirekt berörda personer 

möjligen inte påverkas i samma mån eftersom det kanske inte ens kommer till deras 

kännedom att information har inhämtats om dem. När den personliga integriteten blir 

påverkad hos individer kan konsekvensen bli att även den individuella autonomin får effekter. 

Denna effekt som kan uppstå för varje individ kan sedan sammantaget resultera i att den fria 

åsiktsbildningen i samhället blir negativt påverkad genom att människor inte längre själv har 

möjlighet att skapa sina egna tankar och åsikter. När det inte längre finns möjlighet till en fri 

åsiktsbildning kan det även resultera i att andra grundläggande rättigheter påverkas, såsom 

religionsfriheten, eftersom det till exempel inte är möjligt att i det privata be eller delta i 

religiösa ceremonier.  

 

Det som kan konstateras gällande Förordningens eventuella framtida tillämpning är att 

Förordningen inte endast kan komma att påverka den personliga integriteten hos individen, 

utan även mer långtgående än så. I det stora hela kan det demokratiska och fria samhället få 

effekter till följd av att den individuella autonomin störs eftersom människor begränsas i deras 

skapande av egna tankar och åsikter. Förordningens rättsliga möjlighet att beslagta elektronisk 

bevisning i straffrättsliga förfaranden måste således inte enbart vägas mot individens intresse 

för den personliga integriteten. Förordningen måste därtill också vägas mot intresset av att 
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fortsatt ha ett demokratiskt och fritt samhälle där det är finns utrymme för att till exempel 

tillvarata sin religionsfrihet och fria åsiktsbildning. 

 
5 Avslutning 
 
5.1 Problem med Förordningen 
Förordningen om en europeisk utlämnandeorder uppställer sammanfattningsvis en rättslig 

möjlighet att beslagta elektronisk bevisning i straffrättsliga förfaranden. Denna möjlighet är 

förenad med vissa villkor som i sin tur måste vara uppfyllda för att en utlämnandeorder ska få 

utfärdas. Som tidigare nämnts är det upp till det utfärdande landet, som vill åt elektroniska 

uppgifter om en person, att avgöra om villkoren för en utlämnandeorder är uppfyllda. När det 

är upplagt på detta vis kan det diskuteras hur pass säker bedömningen faktiskt blir från de 

utfärdande brottsbekämpande myndigheterna som vill ha tillgång till uppgifter hos en 

tjänsteleverantör. Det går nog inte att påstå att det blir en särskilt objektiv bedömning 

eftersom landet som utfärdar ordern givetvis har ett intresse av att faktiskt få tag på 

uppgifterna och på så vis utreda brott. Det hade kanske varit säkrare, för bland annat 

individens personliga integritet, att överlåta bedömningsansvaret till det land där uppgifterna 

finns eller åtminstone till en oberoende myndighet i samma utfärdandeland som inte har ett 

intresse av att framställa saken på ett visst sätt. Det går kanske att förstå utifrån ett 

effektivitetssynsätt varför det åligger det utfärdande landet att avgöra om villkoren är 

uppfyllda. Det kan vara så att det tar för lång tid samt är för praktiskt krångligt att låta ett 

annat land utföra bedömningen av villkoren för en order. Frågan är dock om det nu i 

Förordningen föreslagna upplägget med att det är det utfärdande landet som ska kontrollera 

ordern verkligen är det bästa för att tillgodose individens intresse för den personliga 

integriteten. Det kan nämligen i värsta fall möjligen resultera i att länder väljer att utfärda 

utlämnandeorder för elektroniska bevis trots att villkoren för ordern inte till fullo är uppfyllda. 

Om detta skulle ske riskerar den personliga integriteten att bli påverkad helt i onödan då det 

egentligen inte finns något berättigat intresse av att inskränka på den personliga integriteten. 

Förordningen uppställer visserligen skyddsmekanismer mot detta, såsom att mottagaren av 

utlämnandeordern kan motsätta sig verkställigheten av denna. Däremot kanske denna 

skyddsmekanism i praktiken inte kommer att utnyttjas av mottagaren i varje befogat fall med 

tanke på att det kan vara svårt för denne att bedöma om villkoren för ordern verkligen är 

uppfyllda. Dessutom ska ordern enligt Förordningen vara förenad med påföljder om den inte 
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följs, något som kanske avskräcker mottagaren från att ifrågasätta ordern och i stället bara 

följer den.  

 

Förordningen är i allmänhet förenad med relativt många villkor som ska vara uppfyllda för 

olika kategorier av elektroniska bevis. Det är logiskt och positivt för den personliga 

integriteten att olika känsliga uppgifter är förenade med olika villkor. Ett villkor som dock 

kan upplevas otydligt, och som kan kritiseras eftersom det riskerar att leda till en godtycklig 

bedömning, är villkoret om att det i det utfärdande landet måste finnas en liknande 

bestämmelse tillgänglig för samma brott i en jämförbar inhemsk situation. Precis som det 

diskuterades i avsnitt 2.3.1 är det oklart hur pass lik bestämmelsen i det utfärdande landet 

måste vara. Det är ingenting som närmare preciseras i Förordningen, vilket hade varit 

önskvärt. Om Förordningen träder i kraft kan det därför bli en godtycklig bedömning av 

villkoret, som i slutändan får konsekvenser för de individer som berörs av tillämpningen av 

Förordningen.   

 

De uppgifter som ska lämnas ut av tjänsteleverantörer om enskilda i enlighet med en 

utlämnandeorder är alla uppgifter som efterfrågas, oaktat om de är krypterade eller inte. En 

intressant aspekt i detta är hur tjänsteleverantören ska förhålla sig till en utlämnandeorder i de 

fall då informationen som efterfrågas om en specifik person inte går att koppla ihop med 

några uppgifter som tjänsteleverantören innehar, på grund av att det är krypterat. Hur ska 

tjänsteleverantören agera i dessa fall? Ska den motsätta sig verkställigheten av ordern? Eller 

ska den på något sätt försöka följa ordern för att undgå påföljder? Det hela kanske beror på 

hur tjänsten är utformad. Det borde till exempel vara skillnad på vilka uppgifter som måste 

lämnas ut av en tjänsteleverantör om denne är medveten om att det finns krypterade uppgifter 

kopplade till en specifik person respektive om leverantören inte är medveten om att det finns 

uppgifter kopplade till en viss person. Om leverantören inte ens känner till att det finns 

särskilda uppgifter borde denne rimligen inte heller behöva lämna ut uppgifter. Det föreskrivs 

ingenting i Förordningen om hur denna typ av situation bör lösas och det kan därför bli 

problematiskt om hur man ska gå till väga om Förordningen en dag ska börja tillämpas i 

verkligheten.  
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5.2 Näthatsbrotten 
Alla näthatsbrott av normalgraden, gällande transaktionsuppgifter och innehållsdata, som 

undersökts i denna uppsats146 kommer inte att omfattas av Förordningen så som den är 

utformad för tillfället.  Om det däremot rör sig om den grova brottsrubriceringen för olaga hot 

och olaga integritetsintrång så kommer Förordningen gå att tillämpa för Sverige. För 

terroristbrott och barnpornografibrott kommer det på grund av särskilda regler alltid vara 

möjligt att utfärda en utlämnandeorder, förutsatt att de allmänna villkoren är uppfyllda och 

om barnpornografibrottet har begåtts helt eller delvis med ett informationssystem. 

Anledningen till att näthatsbrotten av normalgraden inte kommer att inkluderas av 

Förordningen för Sveriges del är för att straffskalorna inte når upp till den skala som är kravet 

enligt Förordningen. Tröskeln är så hög som ett maximalt fängelsestraff på minst tre år. För 

Sverige blir konsekvensen av detta att många brott, där elektronisk bevisning många gånger är 

högst aktuell, faller bort från tillämpningsområdet. Något som dock bör noteras i 

sammanhanget är att även om många brott inte kommer att omfattas av Förordningen så finns 

det fortfarande andra möjligheter som gör att brottsutredande myndigheter kan utreda brott, 

om än mer komplicerat. Till exempel kan polisen kontakta större tjänsteleverantörer såsom 

Facebook genom vissa formulär, som kan resultera i att material plockas bort eller lämnas 

ut.147  Som tidigare nämnts i uppsatsen skrivs det i Förordningen att en tröskel på tre år 

utesluter ett stort antal brott från tillämpningsområdet, såsom snatteri, bedrägeri och överfall 

där en utlämnandeorder för känsligare data kan anses vara oproportionerlig. Ett sådant 

resonemang är förståeligt med tanke på att det kan tyckas oproportionerligt att Förordningen 

skulle gå att tillämpa för till exempel snatteri där elektronisk bevisning troligen inte har en så 

avgörande roll. Det är emellertid inte rimligt att det för Sverige innebär att några av de 

vanligaste näthatsbrotten inte kommer att omfattas av Förordningen, främst med tanke på att 

det finns indikationer på att rättsväsendet har svårt att hantera och klara upp dessa brott.148 

Vid näthatsbrott brott är sannolikt tillgången till elektronisk bevisning mer avgörande än i fall 

rörande snatteri, varför det kan tyckas felaktigt att inte vanliga näthatsbrott kommer att 

inkluderas av Förordningens tillämplighet. 

 

Från svenska rättsvårdande myndigheters perspektiv kan det tänkas att det är negativt att 

olaga hot, ofredande och olaga integritetsintrång inte kommer omfattas av Förordningen, 
                                                
146 Olaga hot, ofredande och olaga integritetsintrång. 
147 Se https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/ 
148 Se avsnitt 3.1.1.1. 
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eftersom färre brott till följd av detta kommer att kunna utredas med hjälp av inhämtad 

elektronisk bevisning från tjänsteleverantörer. Sett från individens perspektiv om att kunna 

bibehålla en personlig integritet är det nog tvärtom positivt att ett flertal brott faller bort från 

tillämpningen eftersom individen då löper en mindre risk för att få sin integritet påverkad. 

Men även om det är positivt från individens perspektiv kan det ändå funderas kring om det är 

fullt nödvändigt att sätta upp en så hög tröskel i Förordningen. För Sveriges del blir 

konsekvensen att många brott faller bort från tillämpningsområdet. Från svenska 

rättsvårdande myndigheters perspektiv kan det då tyckas aningen onödigt att överhuvudtaget 

införa en sådan här förordning eftersom syftet med Förordningen beskrivs vara att kunna 

erbjuda rättsväsendet och brottsutredande myndigheter arbetsmetoder som kan bekämpa nya 

typer av brottsliga förfaranden, vilket stöds av bakgrunden till Förordningen om att anpassa 

dagens brottsutredning till dagens internet.149 EU:s lagstiftning kan dock inte endast ses 

utifrån Sveriges perspektiv och regelverk, utan hänsyn måste även tas till andra medlemsstater 

och deras lagstiftning. Det kan således vara befogat utifrån ett integritetsperspektiv, med 

hänsyn till andra länders straffskalor, att ställa upp en tröskel på tre år med tanke på att dessa 

länder kan ha betydligt högre straff än Sverige för många brott.150 Om så är fallet kan det för 

den personliga integriteten givetvis vara motiverat att sätta upp en tröskel på tre år i 

Förordningen då det skulle bli alltför integritetskränkande att låta Förordningen omfatta de 

flesta brotten som finns. Ett alternativ för Sverige att lösa problemet med att många 

näthatsbrott inte omfattas av Förordningen skulle kunna vara att höja straffskalorna för dessa 

brott. Ett sådant förfarande kan dock vara både tidskrävande och kostsamt om straffen 

utdöms, vilket gör att det därför framstår som tvivelaktigt om ett sådant förfarande verkligen 

är värt att genomföra.  

 

Det kan få följder av att det för olaga hot och olaga integritetsintrång utgör en avgörande 

skillnad för Förordningens tillämplighet om brottet rubriceras som grovt eller av 

normalgraden. Exempelvis kan det leda till att brottsrubriceringar aktivt görs grövre än vad 

som egentligen är motiverat, i syfte att kunna tillämpa Förordningen och därmed begära in 

elektroniska bevis i brottsutredningar. Om en grövre rubricering görs enbart för att kunna 

tillämpa Förordningen så är det ett misslyckande eftersom detta inte är avsikten med 

Förordningen. För att förhindra ett sådant agerande skulle Förordningen förslagsvis kunna 

                                                
149 Se avsnitt 2.1. 
150 Jfr t.ex. Tysklands straffmotsvarighet till olaga hot (drohung) på 3 år, 240 § Strafgesetzbuch (StGB). 
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reglera dessa situationer så att detta kan undvikas i möjligaste mån. En reglering av detta kan 

dock kanske vara svår att införa och upprätthålla i praktiken. Hur ska en sådan reglering se ut 

och hur ska den kontrolleras och upprätthållas? Ett sätt att lösa det på skulle kunna vara att en 

särskild kontroll av brottsrubriceringen sker av en fristående myndighet i det utfärdande 

landet. På så sätt skulle det möjligtvis förhindra att rubriceringen i vissa görs grövre än vad 

den faktiskt är. Däremot är antagligen ett sådant förfarandesätt inte särskilt effektivt, vilket 

därför dessvärre urholkar syftet med Förordningen om att ha tillgång till effektiva 

arbetsmetoder vid brottsbekämpning.151  

 

5.3 Skydd för den enskilde 
Som det har utretts i uppsatsen finns det fyra olika skyddsmekanismer för den personliga 

integriteten inbyggd i den förevarande Förordningen. För det första kan mottagaren motsätta 

sig verkställigheten av en utlämnandeorder, för det andra kan mottagaren begära en 

omprövning av ordern och för det tredje kan individen själv som berörs av en 

utlämnandeorder ifrågasätta ordern med hjälp av rätten till effektiva rättsmedel enligt artikel 

17. För det fjärde kan den enskilde hoppas på att mottagaren motsätter sig ett utlämnande. 

Något som kan konstateras om dessa skyddsmekanismer är att alla tre i någon mån skyddar 

den personliga integriteten. Samtidigt är det dock endast en skyddsmekanism som kan 

tillvaratas av den berörde själv. De resterande tre skydden tillfaller mottagaren av 

utlämnandeordern att bevaka och tillvarata. Hit hör också att individens skyddsmekanism som 

denne själv kan välja att tillvarata är beroende av den upplysningsskyldighet som finns för 

tjänsteleverantören. Om inte individen får information om att uppgifter har inhämtats om 

denne blir det nämligen svårt att ifrågasätta någon utlämnandeorder. Sammantaget kan det 

ifrågasättas att tre av fyra skyddsmekanismer som kan utnyttjas för individens personliga 

integritet tillfaller mottagaren av en utlämnandeorder, och inte individen själv. Mottagaren har 

antagligen inte ett lika långtgående intresse av att skydda den berörda individens integritet, 

och med tanke på detta vore det nog mer lämpligt att ge den berörde individen ytterligare en 

möjlighet att skydda sin integritet. Individens egna skyddsmekanism är i nuläget dessutom 

endast möjlig att tillvarata om upplysningsskyldigheten fullföljs, något som i praktiken 

innebär att personen som berörs kommer in i processen relativt sent när uppgifter redan har 

inhämtats. Personens integritet har i detta stadium redan blivit påverkad och det skulle därför 

vara bättre om personen också till exempel kunde få reda på tidigt att en utlämnandeorder har 
                                                
151 Se avsnitt 2.1.2. 
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utfärdats för denne eller är på väg att utfärdas. En sådan upplysning skulle givetvis behöva 

vara beroende av att den aktuella brottsutredningen inte kan skadas.  

 

5.4 Sammanfattande kommentar 
I analysen i denna uppsats har den personliga integritetens påverkan diskuterats utifrån såväl 

direkt som indirekt berörda personer. Det har konstaterats att rätten till effektiva rättsmedel 

eventuellt gäller de båda berörda, men att denna rätt kanske endast kan tillvaratas av direkt 

berörda personer eftersom upplysningsskyldigheten riktar sig till enbart dem. För indirekt 

berörda personer som oavsiktligt kan förekomma i inhämtat material är detta upplägg inte 

rättvist och säkert för deras integritet. Dessa personer måste också få ett rättsligt skydd för sin 

personliga integritet vid Förordningens tillämpning, något som skulle kunna ges genom att 

upplysningsskyldigheten utsträcks till att gälla även indirekt berörda individer så att de också 

kan bevaka sin rätt. Det vore inte minst rätt att göra detta av den anledningen att dessa 

personer inte alltid nödvändigtvis är misstänkt eller åtalad för brott, vilket tvärtom personer 

som får sina uppgifter direkt efterfrågade om sig troligen är.  
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