
 
 

 

 
 

  

Hur väl upprätthålls integritetsskyddet för enskilda i strävan 

efter en effektivare brottsbekämpning? 

Utökade möjligheter att säkra 

digital bevisning 

HT 2018 

Examensarbete, 30 hp 

Juristprogrammet, 270 hp 

Handledare: Erik Svensson 

Annelie Eriksson 



2 
 

Innehållsförteckning 
 

Förkortningar ................................................................................................................................3 

 Inledning .................................................................................................................................4 

 Bakgrund ...........................................................................................................................4 

 Syfte ...................................................................................................................................6 

 Avgränsningar ...................................................................................................................6 

 Metod och material ...........................................................................................................7 

 Personlig integritet ................................................................................................................9 

 Inledning............................................................................................................................9 

 Personlig integritet i allmänspråket .................................................................................9 

 Personlig integritet ur ett juridiskt perspektiv ...............................................................10 

2.3.1 Regeringsformen .....................................................................................................10 

2.3.2 Europakonventionen ...............................................................................................12 

 Tvångsmedel vid säkring av bevis ....................................................................................13 

 Inledning..........................................................................................................................13 

 Principer vid användning av tvångsmedel ....................................................................14 

 Beslag ..............................................................................................................................16 

 Husrannsakan ..................................................................................................................18 

 Bevisning i utlandet ........................................................................................................21 

3.5.1 Allmänt ....................................................................................................................21 

3.5.2 Bevisinhämtning inom EU .....................................................................................22 

 Tvångsmedel vid digitala bevis ..........................................................................................24 

 Inledning..........................................................................................................................24 

 Särskilt om proportionalitet vid säkring av digital bevisning ......................................26 

 Beslag av digitala bevis ..................................................................................................28 

 Husrannsakan för att söka efter digitala bevis ..............................................................30 

 Kopiering av digitala bevis ............................................................................................31 

 Undersökning på distans för att söka efter digitala bevis.............................................37 

 Jurisdiktion vid säkrande av digital bevisning ...............................................................41 

 Inledning..........................................................................................................................41 

 Gällande svensk rätt........................................................................................................41 

 Tillämpning av den europeiska utredningsordern vid digitala bevis...........................43 

 Beslagsutredningens förslag om en ändrad syn på jurisdiktionen ...............................43 

 Kommissionens förslag till nytt direktiv och förordning .............................................45 

5.5.1 Inledning ..................................................................................................................45 

5.5.2 Direktivet om rättsliga företrädare .........................................................................46 

5.5.3 Förordningen om införande av utlämnande- och bevarandeorder .......................47 

 Avslutande diskussion .........................................................................................................50 

Käll- och litteraturförteckning ..................................................................................................52 

Offentligt tryck ...........................................................................................................................52 

Offentligt tryck från EU.............................................................................................................53 

Rättspraxis ..................................................................................................................................53 

Litteratur .....................................................................................................................................54 

Övriga källor...............................................................................................................................55 



3 
 

 

Förkortningar 
 

COM (2018) 225 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 

europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska 

bevis i straffrättsliga förfaranden 

COM (2018) 226 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande 

av harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga 

företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden 

Direktiv 2014/41/EU Europaparlamentets och rådets direktiv av den 3 april 2014 om en 

europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området 

Ds  Departementsserien 

EKMR  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna 

Europadomstolen Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

HD  Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 

JK  Justitiekanslern 

JO  Justitieombudsmannen 

Kommissionen  Europeiska kommissionen 

NJA  Nytt juridiskt arkiv 

OSL  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Prop.  Proposition 

RB  Rättegångsbalken (1942:740) 

RF  Regeringsformen (1974:152) 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SWD (2018) 118  Commission staff working document: Impact assessment 

accompanying the document Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the Council on European Production 

and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters 

and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council laying down harmonised rules on the appointment of legal 

representatives for the purpose of gathering evidence in criminal 

proceedings 



4 
 

 Inledning 
 

 Bakgrund 

Att den digitala utvecklingen ständigt rör sig framåt är ingen nyhet. Nya digitala program, 

produkter och plattformar förändrar vårt beteende och gör avtryck i alla delar av samhället. 

Vårt användande av IT-utrustning har blivit betydligt mer rörligt i och med att de digitala 

enheterna blivit portabla, samtidigt som många företag genom outsourcing eller offshoring 

förflyttar sin IT-verksamhet till externa parter. För de brottsbekämpande och brottsutredande 

myndigheterna har den digitala utvecklingen skapat många nya möjligheter men den har även 

inneburit utmaningar till följd av den s.k. IT-relaterade brottsligheten. Här innefattas både 

brott där IT-utrustning krävs för att genomföra brottet (t.ex. dataintrång), brott där IT används 

för att genomföra ett annat brott (t.ex. förtal på internet) samt vid alla typer av brott där det 

finns digitala spår som kan användas som bevisning.1  

 

Att säkra digital bevisning är för de brottsbekämpande myndigheterna förenat med ett flertal 

svårigheter som är kopplade till var bevisningen är lagrad. Den elektroniska information som 

är intressant för brottsutredningar finns numera ofta lagrad externt. Istället för att spara filer 

och installera program på datorer och mobiltelefoner används i allt större utsträckning 

internetbaserade lagringstjänster, s.k. molntjänster2. Detta utgör ett stort problem då gällande 

rätt inte tillåter att myndigheterna bereder sig tillgång till externt lagrad information varken 

vid husrannsakan eller efter att ett elektroniskt föremål har tagits i beslag. Om informationen 

är lagrad på en server som finns i Sverige är myndigheterna istället hänvisade till att göra 

husrannsakan och beslag hos tjänsteleverantören, vilket är en mycket långtgående åtgärd som 

inte alltid är befogad att vidta.3 

 

Om den digitala informationen finns lagrad i en server utanför Sverige uppstår ytterligare ett 

hinder för de brottsbekämpande myndigheterna på grund av begränsningar i den s.k. exekutiva 

jurisdiktionen, dvs. statens rätt att verkställa åtgärder och beslut.4 Enligt svensk rätt är det idag 

inte tillåtet att bereda sig tillgång till informationen om den finns lagrad på en server i utlandet 

på grund av att svenska myndigheter inte har exekutiv jurisdiktion i andra länder.5 I praktiken 

                                              
1 SOU 2017:100, s. 217. 
2 Exempel på kända molntjänster är Google Drive, iCloud och Dropbox, se SOU 2017:89, s. 159. 
3 SOU 2017:100, s. 180. 
4 SOU 2017:89, s. 443. 
5 SOU 2017:100, s. 180.  
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innebär detta exempelvis att svensk polis inte får logga in på en brottsmisstänkts 

kommunikations- eller lagringstjänster om det finns en risk att tjänstens servrar är 

lokaliserade utomlands. De elektroniska bevisen på de internetbaserade tjänsterna är också 

flyktiga. Data kan t.ex. finnas lagrad inom flera olika staters territorium samtidigt, vilket 

väcker frågan hur jurisdiktionsfrågan ska lösas i en sådan situation. Dessutom finns data som 

ständigt flyttas mellan lagringsplatser i olika stater och där inte ens leverantören av tjänsten 

kan avgöra exakt när en viss uppgift är lagrad på en viss plats, s.k. loss of location.6  

 

Behovet av en ny lagstiftning som är bättre anpassad för de särskilda förutsättningarna som 

gäller vid digital bevisning har påtalats i många år, och i slutet av 2017 kom 

Beslagsutredningen med betänkandet Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens 

behov.7 Utredningen presenterar bl.a. förslag på två nya tvångsmedel vid digital bevisning, 

kopiering och undersökning på distans, samt en ny tolkning av jurisdiktionsfrågan. Även på 

EU-nivå har två förslag nyligen lagts fram av Europeiska kommissionen8 (kommissionen) för 

att förenkla det europeiska samarbetet vid inhämtning av digitala bevis som finns lagrade i en 

annan medlemsstat.9  

 

Samtidigt som effektiva straffprocessuella tvångsmedel är avgörande för brottsbekämpningen 

innebär de inskränkningar i enskildas fri- och rättigheter, vilka skyddas i såväl vår egen 

grundlag som i internationella konventioner.10 Att inom ramen för en förundersökning bli 

föremål för tvångsmedel är en av de mest ingripande åtgärderna som en enskild kan bli utsatt 

för från samhällets sida.11 Vid användning av tvångsmedel måste därför de skador som 

riskerar att drabba enskilda personer, både den tvångsmedlet riktas mot och tredje man, stå i 

rimlig proportion till vad som går att vinna med åtgärden.12 Lagstiftaren måste med andra ord 

åstadkomma en ändamålsenlig balans mellan å ena sidan samhällets behov av tvångsmedel 

                                              
6 SOU 2017:89, s. 444. 
7 SOU 2017:100.  
8 Kommissionen är en av EU:s institutioner och har bl.a. till uppgift att föreslå nya lagar inom unionen, se 

riksdagens EU-information [http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/eu-kommissionen/#] 2018-12-10. 
9 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, samt Förslag till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av harmoniserade bestämmelser för utseende av 

rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden, COM (2018) 226 final av den 17 

april 2018. 
10 SOU 2017:100, s. 153.  
11 Lindberg, 2012, s. 15.  
12 Ekelöf m.fl., 2006, s. 48.  
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och å andra sidan intresset av att skydda enskildas personliga integritet.13 Denna avvägning 

blir särskilt komplicerad när det gäller åtkomsten och hanteringen av enskildas digitala data 

som ofta innehåller stora mängder personlig information.  

 

 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur digital bevisning får säkras enligt gällande rätt 

samt vilka förändringar som föreslås av Beslagsutredningen och kommissionen, för att utifrån 

detta analysera hur väl skyddet för enskildas integritet upprätthålls. Syftet uppnås genom 

besvarande av nedanstående frågeställningar: 

• Hur får tvångsmedel användas för att säkra digital bevisning? 

• Överensstämmer Beslagsutredningens och kommissionens förslag med de principer 

om skydd för enskilda som gäller vid tvångsmedelsanvändning? 

• Skyddas enskildas integritet tillräckligt vid säkrande av digitala bevis som finns 

lagrade i utlandet?    

 

 Avgränsningar 

Vad gäller skyddet för den personliga integriteten vid tvångsmedelsanvändning har 

redogörelsen avgränsats till att avse regleringen i regeringsformen (1974:152) (RF) och den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR), då dessa är de mest centrala instrumenten för svensk del i 

frågan om enskildas fri- och rättigheter. Reglerna om myndigheters behandling av 

personuppgifter i t.ex. polisdatalagen (2010:361) och personuppgiftslagen (1998:204) 

kommer inte att beröras. 

 

Den utredande delen om gällande rätt vid tvångsmedelsanvändning är avgränsad till att avse 

de s.k. öppna tvångsmedlen, varvid beslag och husrannsakan aktualiseras i frågan om 

säkrande av digitala bevis. De särskilda reglerna som gäller vid hemliga tvångsmedel kommer 

inte att behandlas. Vidare avser undersökningen av tvångsmedelsregleringen endast svensk 

rätt samt den relevanta EU-regleringen i fråga om utlämning och inhämtande av bevis. Hur 

säkrande av digital bevisning regleras i andra nationella rättssystem eller i bilaterala avtal 

kommer därför inte att studeras närmare. Detta gäller även för den s.k. IT-brottskonventionen 

eller Budapestkonventionen14 som Sverige för 17 år sedan undertecknade men fortfarande inte 

                                              
13 Prop. 1988/89:124, s. 23. 
14 Det officiella namnet är Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet (ETS 185). 
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har ratificerat. Eftersom Sverige ännu inte tillträtt konventionen och frågan om vad ett 

tillträde skulle innebära dessutom har behandlats i flera utredningar15 har jag valt att inte 

inkludera den i uppsatsen utan istället fokusera på de helt nya förslagen. Det bör också 

uppmärksammas att förslagen som undersöks är mycket omfattande och att presentationen av 

förslagen har föregåtts av ett urval där jag har valt de delar som jag har ansett mest relevanta 

för uppsatsens syfte.  

 

 Metod och material 

Uppsatsen består till stor del av en rättsutredning avseende möjligheterna att säkra digital 

bevisning utifrån vad som framkommer i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och doktrin. 

Metoden liknar således vad Jareborg beskriver som den traditionella rättsdogmatiska 

metoden.16 Det är också på detta vis som den första frågeställningen besvaras. Utredningen av 

svensk gällande rätt tar sin utgångspunkt i den lagstiftning som är aktuell på området, vilket 

huvudsakligen är rättegångsbalken (1942:740) (RB). Eftersom det inte framgår något i 

lagstiftningen om dess tillämplighet vid digital bevisning används till stor del förarbeten samt 

i viss mån praxis där frågan har berörts. Antalet prejudicerande rättsfall på området är dock 

begränsat och därför har även ett fåtal ärenden från Justitieombudsmannen (JO) och 

Justitiekanslern (JK) använts eftersom även deras uttalanden brukar få stor betydelse för hur 

myndigheterna tillämpar rättsreglerna.17 Förarbeten och doktrin används helt och hållet för att 

studera svensk gällande rätt när det kommer till jurisdiktionsfrågan vid säkrande av digital 

bevisning, då detta varken kommit till uttryck i lagstiftning eller i praxis. Trots att uppsatsen 

inte berör hemliga tvångsmedel används en nyligen utgiven utredning om hemlig 

dataavläsning,18 då utredningen innehåller många delar som är relevanta även vid öppna 

tvångsmedel. Viss doktrin används också för att utreda hur digitala bevis får säkras i Sverige 

och vilka problem som finns i den gällande rätten. Utredningen av den gällande EU-rätten har 

skett utifrån det gällande direktivet på området.  

 

Jag avser dock inte bara att beskriva de processuella reglerna utan även att kritiskt analysera 

dem utifrån ett integritetsperspektiv. Begreppet personlig integritet definieras på två sätt i 

uppsatsen, dels redogörs för vad begreppet innebär i allmänspråket, dels hur det definieras 

genom den rättsliga regleringen. Redogörelsen handlar inte om hur begreppet bör tolkas utan 

                                              
15 Se t.ex. Ds 2005:6 och SOU 2013:39.  
16 Jareborg, 2004, s. 4 och 8. 
17 Bernitz m.fl., 2017, s. 141. 
18 SOU 2017:89. 
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snarare vilken juridisk betydelse det har. Detta möjliggör en efterföljande analys som inte 

grundas på personliga värderingar av vad integritet är eller bör vara. Med det sagt kan det inte 

heller hävdas att uppsatsen i denna del är helt fri från mina egna värderingar. Enligt Jareborg 

finns det en värdering i varje handling som syftar till att kommunicera med andra.19 Redan 

valet av perspektiv kan således anses ge uttryck för en värdering, särskilt då rättighetsfrågor 

av detta slag är högst politiska. Jag vill i detta sammanhang tydliggöra att det finns flera 

intressen som är viktiga att värna när det gäller straffprocessuella tvångsmedel, t.ex. 

effektivitet och rättssäkerhet, och uppsatsen gör inte anspråk på att bedöma hur alla intressen 

bör vägas mot varandra utan snarare på att belysa de integritetsrisker som kan identifieras. 

 

För att klargöra integritetsskyddets innebörd vid användning av tvångsmedel har en 

genomgång gjorts av bestämmelserna i RF samt av skyddet i EKMR. Viss praxis från 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) och Högsta 

domstolen (HD) används också för att belysa hur långt skyddet för enskildas intressen 

sträcker sig vid tvångsmedelsanvändning. Redan de materiella förutsättningarna för 

tvångsmedelsanvändning får också anses utgöra skydd för enskildas integritet, i och med att 

reglerna begränsar tillåtligheten av tvångsmedel. Därför görs en relativt utförlig genomgång 

av gällande rätt i de delar jag ansett relevanta för att synliggöra när och hur tvångsmedel får 

användas i syfte att säkra bevisning. Integritetsperspektivet valdes då detta är en intressant 

aspekt att undersöka när rättsutvecklingen går mot utökade möjligheter till 

tvångsmedelsanvändning. Spänningen mellan statliga och enskildas intressen är tydlig i denna 

fråga och det pågår dessutom en ständigt aktuell diskussion om hur dessa intressen ska 

värderas. Material på ämnet har hittats inte endast genom att leta efter diskussioner om 

personlig integritet utan också mer generella diskussioner om hur enskildas rättigheter ska 

tillgodoses.   

 

Efter en rättsutredning av gällande rätt sker en redogörelse för de ovan nämnda förslag som 

har lagts fram av Beslagsutredningen i Sverige och av kommissionen i EU. Uppsatsens andra 

och tredje frågeställningar besvaras genom att dessa förslag studeras och analyseras utifrån ett 

integritetsperspektiv. För att fördjupa analysen av dessa förslag har också remisser till 

Beslagsutredningens förslag studerats samt konsekvensbedömningen av kommissionens 

förslag. 

                                              
19 Jareborg, 2004, s. 9. 
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 Personlig integritet  
 

 Inledning 

De straffprocessuella tvångsmedlens syften hamnar ofta i konflikt med intressen hos 

enskilda.20 För den som tvångsmedlet drabbar innebär det alltid någon form av intrång i 

dennes personliga frihet och integritet, och i vissa fall i dennes förfoganderätt över sin 

egendom.21 Det är också viktigt att komma ihåg att även om det i första hand är 

brottsmisstänkta som drabbas kan tvångsmedlen även innebära integritetsintrång för andra 

personer, bl.a. vittnen och brottsoffer men också i vissa fall personer som helt saknar koppling 

till brottsutredningen men ändå berörs av åtgärden. Det kan t.ex. vid en husrannsakan beröra 

den som bor med den misstänkte eller den som har lämnat sina tillhörigheter på platsen. För 

att se till att enskildas integritet skyddas finns det flera myndigheter som övervakar de 

brottsbekämpande myndigheternas verksamhet. Bl.a. ska Datainspektionen värna om 

integritetsskyddet vid behandling av personuppgifter, medan JK och JO ska utöva tillsyn över 

användningen av tvångsmedel och behandlingen av personuppgifter.22 

 

 Personlig integritet i allmänspråket 

Det har gjorts många försök i svenska förarbeten att definiera vad som allmänt avses med 

begreppet ”personlig integritet”. Även om det ännu inte finns någon vedertagen officiell 

definition går det att se tydliga likheter i hur konceptet integritet beskrivits genom åren. I ett 

betänkande från 1973 års fri- och rättighetsutredning understryks att begreppet inte kan 

avgränsas på något tydligt sätt men att tillgången till en fredad sektor är grundläggande i en 

demokrati.23 I senare utredningar anses det att begreppet inrymmer det som verkar angeläget 

att skydda för att enskilda ska ha rätt till en rimlig, fredad privat zon, och en personlig sfär 

där oönskade fysiska och psykiska intrång kan avvisas.24 En annan metod som kan användas 

för att beskriva integritet är genom att dela in den i olika aspekter: den rumsliga, materiella 

och kroppsliga integriteten samt den personliga integriteten i fysisk respektive ideell 

mening.25 

 

                                              
20 Ekelöf m.fl., 2006, s. 45. 
21 Ekelöf a.a., s. 39. 
22 SOU 2016:41, s. 476 f. 
23 SOU 1975:75, s. 168 f. 
24 Ds 1994:51, s. 9; SOU 2002:18, s. 53. 
25 SOU 1984:54, s. 42. 
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Trots att olika ord används tycks lagstiftaren vara konsekvent när det kommer till att personlig 

integritet handlar om vissa gränser som staten normalt sett ska respektera. Detta torde också 

vara något som de flesta individer är överens om, men var gränserna går kan däremot skilja 

sig stort mellan både individer och stater. Konflikter kan därmed lätt uppstå när det är dags att 

genom lag definiera gränserna.26 Då uppsatsen avser att undersöka det rättsliga 

integritetsskyddet och inte min eller någon annans subjektiva uppfattning om vad det 

innefattar kommer begreppet fortsättningsvis att definieras genom en utredning av den 

rättsliga regleringen. Skyddet för enskildas personliga integritet uppställs i både nationella 

lagar och internationella konventioner. I svensk rätt är skyddet grundlagsfäst genom 

bestämmelser i RF. Sedan 1995 gäller också reglerna i EKMR som svensk lag och skyddas i 

grundlagen genom bestämmelser i lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt i 

2 kap. 19 § RF. 

 

 Personlig integritet ur ett juridiskt perspektiv 

2.3.1 Regeringsformen 

RF är en av Sveriges grundlagar och reglerar de viktigaste formerna för hur landet får styras. 

Redan i 1 kap. 2 § RF stadgas att den offentliga makten ska utövas med respekt för den 

enskilda människans frihet och värdighet, samt att det allmänna ska värna om den enskildes 

privat- och familjeliv. Bestämmelsen är ett målsättningsstadgande och inte rättsligt bindande 

utan utgör snarare en riktlinje för hur all övrig lagstiftning som kan påverka dessa värden ska 

utformas.27 

 

En rättsligt bindande skyddsregel finns däremot i 2 kap. 6 § RF där det bl.a. framgår att var 

och en är skyddad mot husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev 

eller annan förtrolig försändelse. Att husrannsakan och liknande åtgärder får förekomma beror 

på att integritetsskyddet enligt RF får begränsas genom lag, och kravet på lagstöd följer ytterst 

av den allmänna legalitetsprincipen som i 1 kap. 1 § 3 st. RF stadgar att all offentlig makt 

utövas under lagarna. När rättigheterna som framgår av 2 kap. 6 § RF ska begränsas krävs 

enligt 2 kap. 21 § RF dessutom att begränsningen sker för att tillgodose ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Bestämmelsen anger vidare att begränsningen måste 

vara nödvändig med hänsyn till det ändamål som ska uppfyllas och den får inte gå så långt att 

                                              
26 Cameron, 2014, s. 121. 
27 Ds 1994:51, s. 34. 
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den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen.28 Det råder härvid inga tvivel om att 

ändamålet som ska tillgodoses vid användandet av straffprocessuella tvångsmedel, 

brottsbekämpning, är ett ändamål som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.29 Det som 

återstår är då att den rättighetsinskränkning som tvångsmedelsanvändningen innebär är 

nödvändig för brottsbekämpningen samt att den inte utgör hot mot den fria åsiktsbildningen.  

 

Begreppen som används i lagtexten är otydliga och vad som ska anses vara en tillåten 

inskränkning blir, som Lagrådet också tidigare har påpekat, en fråga om värderingar.30 Det är 

av naturliga orsaker svårt att tydligare definiera i lag vad som är tillåtet, särskilt då inte ens 

begreppet personlig integritet kunnat definieras. Den oklara innebörden öppnar dock upp för 

ett stort tolkningsutrymme för lagstiftaren. Trots att svensk lag generellt uppställer ett starkt 

skydd för den fria åsiktsbildningen genom bl.a. yttrandefrihet och föreningsfrihet måste det 

ändå finnas en risk att den skadas redan genom den otrygghet som kan uppstå av statliga 

myndigheters makt att genomföra tvångsåtgärder mot enskilda. Som statsvetaren Ludvig 

Beckman uttryckt det kräver nämligen demokrati även att individens engagemang inte 

hämmas av rädsla och osäkerhet.31 Även om förekomsten av integritetskränkande 

tvångsmedel av de flesta torde anses motiverad bör det därmed inte heller förbises att de i viss 

mån utgör fara för åsiktsbildningen. 

 

Bl.a. Collste har även poängterat att integritet inte bara är skyddsvärt utifrån att det bidrar till 

andra värden som demokrati och åsiktsfrihet, utan också utifrån att det har ett egenvärde.32 

Detta faktum betonades av Integritetsskyddskommittén när de 2008 föreslog den lydelse som 

numera framgår i 2 kap. 6 § 2 st. RF, att var och en är skyddad från betydande intrång i den 

personliga integriteten från det allmännas sida, om intrånget innebär övervakning eller 

kartläggning av den enskildes personliga förhållanden och denne inte lämnat sitt samtycke.33 

Genom att i grundlag skydda integritetens egenvärde erkänns att människor har en 

grundläggande rätt att bli lämnade i fred om de så vill, oavsett om en inskränkning skulle 

kunna utgöra fara för åsiktsbildningen eller inte.  

 

                                              
28 Nuvarande 2 kap. 21 § RF har bl.a. prövats i NJA 2012 s. 400 (det s.k. Mangamålet) och NJA 2005 s. 805 (det 

s.k. Åke Green-målet).  
29 Se t.ex. art. 8.2 EKMR. 
30 Prop. 1998/99:3, s. 177. 
31 Beckman, 2004, s. 494. 
32 SOU 1997:39, s. 799.  
33 SOU 2008:3, s. 255-257. 
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2.3.2 Europakonventionen  

Reglerna i EKMR är av grundläggande betydelse för den svenska tvångsmedelsregleringen 

eftersom de ställer krav på upprätthållandet av ett flertal fundamentala rättigheter som riskerar 

att kränkas vid användning av tvångsmedel. Skyddet som EKMR uppställer för enskilda utgör 

därmed en slags miniminivå för de stater som anslutit sig till konventionen. I och med 

tillträdet till EKMR måste Sveriges lagstiftning vara förenlig med konventionen och eftersom 

den dessutom gäller som lag ska den också tillämpas av svenska myndigheter och 

domstolar.34  

 

I art. 8 EKMR fastslås att alla har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och 

sin korrespondens.35 Även om begreppet ”personlig integritet” inte förekommer i artikeln 

anses den motsvara ett skydd för samma intressen som i RF:s bestämmelser.36 

Europadomstolen tillerkänner staterna ett tolkningsutrymme (s.k. margin of appreciation) när 

det kommer till hur staterna säkerställer att det finns adekvata och effektiva skydd för 

individens integritet. Samtidigt har det i praxis framhållits att det krävs nationella lagar och 

mycket strikta regler för att skyddet ska anses vara tillräckligt.37 

 

Europadomstolen har uttalat att det primära ändamålet med konventionens art. 8 är att skydda 

individer mot godtyckliga ingrepp från de statliga myndigheterna. Staten är förbjuden från att 

göra sådana ingrepp men också skyldig att vidta vissa åtgärder för att upprätthålla ett effektivt 

skydd för enskildas privat- och familjeliv.38 Innebörden av privatliv har inte definierats i 

Europadomstolens praxis men däremot framgår att begreppet ska tolkas extensivt och att det 

exempelvis kan inkludera arbetsplatser. Detta förklaras med att ändamålet med art. 8 är att 

skydda enskilda från godtyckliga statliga inskränkningar, och för att garantera ett sådant 

skydd måste även arbetet inkluderas. Beroende på omständigheterna kan staterna dock ha rätt 

                                              
34 Lindberg, 2012, s. 13. 
35 Art. 8.1 EKMR. 
36 SOU 2017:89, s. 297. 
37 Europadomstolens dom i Ivashchenko mot Ryssland den 13 februari 2018, p. 76. I fallet hade en rysk journalist 

som reste in i Ryssland blivit stoppad i den ryska tullen där hans väskor och utrustning genomsöktes i jakt efter 

förbjudet extremistiskt material, och fler än 16 300 filer på hans dator kopierades. Europadomstolen fann att det 

hade skett en otillåten inskränkning av art. 8 EKMR bl.a. på grund av att den nationella lagstiftningen inte 

innehöll något adekvat och effektivt skydd för enskilda vid kopiering av digital information.  
38 Se t.ex. Europadomstolens dom i Söderman mot Sverige den 12 november 2013, p. 78. I det nationella målet 

hade en 14-årig flicka blivit smygfilmad i badrummet av sin styvfar men när fallet prövades i svensk domstol 

kunde mannen inte fällas till ansvar då gärningen, att filma någon i en privat situation utan dennes vetskap, inte 

utgjorde ett brott enligt svensk lag. I och med detta hade flickan inte heller någon rätt till skadestånd. 

Europadomstolen fällde Sverige för att inte ha gjort tillräckligt för att skydda flickans rätt till privatliv enligt art. 

8 EKMR. Efter domen infördes straffbestämmelsen om kränkande fotografering i 4 kap. 6a § brottsbalken 

(1962:700).  
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till ett större tolkningsutrymme när det kommer till rättighetsinskränkningar som är att 

hänföra till arbetslivet.39 

 

Offentliga myndigheter får enligt EKMR göra inskränkningar i skyddet för privat- och 

familjeliv under förutsättning att inskränkningen har stöd i lag och att det i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt med hänsyn till något av de legitima ändamål som räknas upp i 

artikeln. Som legitimt ändamål nämns bl.a. förebyggande av oordning eller brott samt skydd 

för andra personers fri- och rättigheter.40 Kravet att statens ingripande ska ha stöd i lag 

innebär att ingripandet ska ha någon laglig grund i nationell rätt och här inkluderas både 

lagstiftning och praxis.41 Europadomstolen har framhållit att åtgärder som inkräktar på 

mänskliga rättigheter måste prövas i en oberoende instans med kompetens att bedöma 

grunderna för beslutet och den relevanta bevisningen.42  

 

 Tvångsmedel vid säkring av bevis 
 

 Inledning 

Straffprocessuella tvångsmedel kan definieras som andra åtgärder än straff eller sanktioner 

som fyller funktioner i straffprocessen och som kan innebära tvång mot person eller 

egendom.43 Begreppet är endast avsett för sådana ingripanden som företas i 

myndighetsutövning.44 Möjligheten att använda straffprocessuella tvångsmedel innebär 

exempelvis att polis, under vissa förutsättningar som kommer att utvecklas nedan, utan 

förvarning har rätt att tränga in i en brottsmisstänkts bostad och ta med sig bevismaterial från 

platsen.45 Tillgången till straffprocessuella tvångsmedel anses vara nödvändig för att det ska 

kunna ske en välfungerande brottsbekämpning. Med hjälp av effektiva tvångsmedel kan 

åklagare också snabbare fatta beslut om åtal.46 

 

                                              
39 Europadomstolens dom i Niemietz mot Tyskland den 16 december 1992, p. 31. I målet hade det företagits en 

husrannsakan på ett advokatkontor. Europadomstolen fann att detta utgjorde en inskränkning i advokatens 

rättigheter enligt art. 8 EKMR och att åtgärden inte hade varit proportionerlig.  
40 Art. 8.2 EKMR.   
41 Europadomstolens dom i Silver och andra mot Förenade kungariket den 25 mars 1983, p. 85. I fallet hade ett 

flertal interner på ett brittiskt fängelse fått sin brevkorrespondens kontrollerad och stoppad. Europadomstolen 

fann att rätten till korrespondens hade blivit inskränkt och att det beträffande vissa av breven inte hade varit 
nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.  
42 Se den ovan nämnda domen Ivashchenko mot Ryssland, p. 74.  
43 Ekelöf m.fl., 2006, s. 38. Vissa tvångsmedel som saknar inslag av tvång, exempelvis kameraövervakning, 

betraktas ändå som tvångsmedel då de antas utgöra en kränkning mot den drabbades vilja, se Ekelöf a.a., s. 42.  
44 SOU 1995:47, s. 137. 
45 Ekelöf m.fl., 2006, s. 37. 
46 Ekelöf a.a., s. 45. 
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Eftersom tvångsmedel endast kan användas inom ramen för myndighetsutövning är tillgången 

till tvångsmedel förbehållen åklagare och polis.47 Det innebär att den brottsmisstänkte och 

dennes försvarare saknar möjlighet att själva besluta om att t.ex. göra husrannsakan för att få 

tillgång till bevisning som kan tala till den misstänktes fördel. Att rätten till tvångsmedel inte 

gäller för alla parter motiveras bl.a. med att det är åklagaren som har bevisbördan i brottmål 

samt att den brottsmisstänkte saknar sanningsplikt i målet och kan vara passiv eller till och 

med motarbeta utredningen.48 Vidare omfattas åklagare av en objektivitetsprincip som 

framgår av både 1 kap. 9 § RF och 23 kap. 4 § RB, och som innebär att denne ska säkra bevis 

oavsett om de talar till den misstänktes fördel eller nackdel. 

 

Det bör noteras att olika slags tvångsmedel ofta används tillsammans. Exempelvis kräver ett 

beslag ofta att en husrannsakan företas för att få tillgång till det som ska beslagtas. En 

husrannsakan som sker i syfte att göra beslag får i sin tur bara ske om det eftersökta föremålet 

får tas i beslag enligt beslagsreglerna.49 Förutsättningarna för beslag och husrannsakan enligt 

gällande rätt kommer att utvecklas nedan, men först finns det anledning att studera de 

allmänna principer som styr tvångsmedelsanvändningen. 

 

 Principer vid användning av tvångsmedel 

Eftersom det ska finnas en välavvägd balans mellan samhällets och individens intressen har 

det i praxis utvecklats vissa principer som reflekterar rättighetsskyddet i RF och som påverkar 

hur tvångsmedel får regleras, beslutas och verkställas. Dessa kallas ändamåls-, behovs- och 

proportionalitetsprinciperna.50 

 

Ändamålsprincipen kan härledas ur bestämmelsen i 2 kap. 21 § RF, vilken anger att 

begränsningar i grundläggande fri- och rättigheter endast får göras för ändamål som är 

godtagbara i ett demokratiskt samhälle och att begränsningarna inte får gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till ändamålet som föranlett dem. Principen har två aspekter. Den 

innebär för lagstiftarens del att det ska definieras så precist som möjligt i lagstiftningen för 

                                              
47 Ekelöf m.fl., 2006, s. 37. 
48 Ekelöf a.a., s. 45 f. Se även Lindberg, 2012, s. 16 f. 
49 Detta fastslogs i NJA 1977 s. 403 där fallet rörde tillåtligheten av att genomföra en husrannsakan hos en 

advokat i syfte att beslagta en handling som advokaten förvarade för sin klient. HD angav att det är ett villkor för 

husrannsakan att det planerade beslaget får ske, och eftersom handlingen till följd av advokatens tystnadsplikt 

var skyddad mot beslag fick inte heller husrannsakan genomföras. 
50 Lindberg, 2012, s. 20. 
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vilket eller vilka ändamål varje tvångsmedel är avsett att användas.51 För att undvika 

skönsmässiga bedömningar av om tvångsmedelsanvändning ska tillåtas i varje enskilt fall bör 

reglerna vara klara, tydliga och inte öppna upp för motstridiga tolkningar. Detta anses vara 

väsentligt för att reglerna ska tillämpas enhetligt och likformigt, och för att praxis ska vara 

förutsebar. För de tillämpande myndigheterna innebär principen att tvångsmedel endast får 

användas för de syften som anges i lagstiftningen.52 

 

Behovsprincipen innebär att det bara är tillåtet att använda tvång mot enskilda om det behövs 

av verkligt påtagliga sakskäl. För att tvånget ska vara tillåtet måste det därmed vara 

nödvändigt för att det eftersträvade syftet ska kunna uppnås och åtgärden ska också leda till 

att det avsedda resultatet uppnås. Vidare innebär behovsprincipen att 

tvångsmedelsanvändningen ska sluta när syftet med åtgärden har uppnåtts eller när åtgärden 

har visat sig inte leda till det förväntade resultatet. Om det finns flera tänkbara tvångsmedel 

som kan uppnå det avsedda resultatet ska alltid väljas det medel som är minst ingripande för 

den enskilde.53 

 

Proportionalitetsprincipen innebär att en tvångsåtgärd ska stå i rimlig proportion till vad som 

finns att vinna med åtgärden. Här anses åtgärder som innebär ingrepp i enskildas personliga 

frihet och integritet vara allvarligare än ingrepp mot egendom eller ekonomiska intressen. I 

bedömningen av hur ingripande en tvångsåtgärd är inkluderas även indirekta verkningar samt 

konsekvenser som kan drabba tredje mans intressen.54 Proportionalitetsprincipen finns 

lagstadgad i alla tvångsmedelskapitlen, dvs i 24-28 kap. RB. 

 

Även Europadomstolen tillämpar en proportionalitetsprincip när de bedömer om staternas 

inskränkningar i art. 8 EKMR har varit tillåtna. Detta hänförs till kriteriet om att ett 

ingripande ska vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle, vilket aktualiserar en bedömning 

av åtgärdens proportionalitet i förhållande till ändamålet.55 I bedömningen av 

proportionaliteten vid husrannsakan och beslag har Europadomstolen bl.a. tagit hänsyn till det 

misstänkta brottets allvar och om åtgärden varit av en rimligt avgränsad omfattning.56 

                                              
51 Lindberg, 2012, s. 22. 
52 Ekelöf m.fl., 2006, s. 47 f. 
53 SOU 1984:54, s. 77 f.  
54 A.bet., s. 78.  
55 Europadomstolens dom i Wieser och Bicos Beteiligungen Gmbh mot Österrike den 16 oktober 2007, p. 56. 

Omständigheterna i målet utvecklas nedan i avsnitt 4.2.  
56 Se tidigare nämnda domen Niemietz mot Tyskland, p. 37. 
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I andra fall som har avgjorts av Europadomstolen har det haft betydelse för 

proportionalitetsbedömningen huruvida beslutet om husrannsakan har utfärdats av en domare 

och om beslutet grundats på en rimlig misstanke.57 En mängd olika säkerhetsåtgärder i den 

nationella lagen kan få betydelse, så som om ägaren till den genomsökta lokalen har rätt att 

vara på plats vid husrannsakan, om en rapport upprättas efter genomsökningen och de 

beslagtagna föremålen listas, samt om ägaren till de beslagtagna föremålen har rätt att bestrida 

beslagsförbudet.58 Det är m.a.o. fråga om en helhetsbedömning där alla åtgärder som påverkar 

den drabbades intressen kan få betydelse för åtgärdens tillåtlighet. 

 

Vid husrannsakan och beslag på advokatkontor har Europadomstolen funnit det nödvändigt 

att ställa ytterligare krav på formerna för tvångsmedelsanvändning, eftersom intrång i 

handlingar som omfattas av advokats tystnadsplikt kan få konsekvenser för rätten till en 

rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR. Det blir då av ännu större vikt att genomsökningen av 

kontoret är avgränsad eller att någon observatör finns på plats för att bevaka förfarandet. 

Domstolen fann det även relevant att lägga vikt vid den negativa effekt som husrannsakan kan 

ha på advokatens professionella rykte.59 

 

 Beslag 

Tvångsmedlet beslag regleras i 27 kap. RB och innebär att en brottsbekämpande myndighet 

tillfälligt tar någons egendom i syfte att t.ex. säkra bevis i en brottsutredning.60 Beslag får 

enligt 27 kap. 4 § 1 st. RB göras av den som lagligen griper eller anhåller någon, alternativt 

verkställer häktning, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning. Här avses 

huvudsakligen poliser men även enskilda som gör ett lagligt envarsgripande omfattas av 

beslagsrätten.61 Poliser har enligt 27 kap. 4 § 2 st. RB därutöver alltid rätt att göra beslag om 

det föreligger fara i dröjsmål. I övriga fall ska beslut om beslag fattas av 

förundersökningsledare, åklagare eller rätten, vilket framgår i 27 kap. 4 och 5 §§ RB. Om en 

polis eller enskild på eget bevåg har genomfört ett beslag ska det enligt 27 kap. 4 § 3 st. RB 

anmälas till förundersökningsledare eller åklagare för prövning av om beslaget ska bestå. 

 

                                              
57 Wieser och Bicos Beteiligungen Gmbh mot Österrike, p. 57.  
58 A. dom, p. 60.  
59 Niemietz mot Tyskland, p. 37. 
60 SOU 2017:100, s. 27. 
61 SOU 2002:44, s. 93 f.  
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Beslag får enligt 27 kap. 1 § RB ske av föremål och skriftliga handlingar som skäligen kan 

antas ha betydelse för en brottsutredning, vara avhänt någon genom brott eller vara förverkat 

genom brott. Beslag får användas vid alla slags brott, även när det är fråga om bötesbrott, och 

det saknar också betydelse om den som beslaget riktas mot är misstänkt för gärningen eller 

inte.62 I 27 kap. 2 § RB framgår dock ett absolut beslagsförbud som gäller även när 

förutsättningarna i 1 § är uppfyllda. Uppgifter som omfattas av beslagsförbud kallas även för 

skyddade uppgifter. I paragrafen anges bl.a. att det under vissa förutsättningar är förbjudet att 

beslagta skriftliga handlingar om de kan antas innehålla uppgifter som en befattningshavare 

eller någon annan som avses i 36 kap. 5 § RB inte får höras som vittne om (det s.k. 

frågeförbudet) om handlingen innehas av befattningshavaren eller av den som tystnadsplikten 

gäller till förmån för. Hänvisningen till frågeförbudsparagrafen innebär att det bl.a. är 

förbjudet att beslagta skriftliga handlingar innehållande uppgifter som har anförtrotts en 

advokat inom ramen för dennes yrkesutövning, om handlingen finns hos advokaten eller hos 

den som tystnadsplikten gäller till förmån för.63 Detsamma gäller i och med hänvisningen i 36 

kap. 5 § 6 st. RB för sådana handlingar som kan antas innehålla uppgifter som skulle röja det 

s.k. källskyddet, dvs. skyddet för identiteten hos någon som lämnat uppgifter för 

publicering.64  

 

Om förutsättningarna för ett beslag är uppfyllda och inget hinder föreligger ska 

proportionalitetsregeln tillämpas, vilken beträffande beslag är lagfäst i 27 kap. 1 § 3 st. RB. 

Där föreskrivs att beslag bara får användas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller 

men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående 

intresse. 

 

27 kap. 12 § 1 st. RB innehåller en särskild bestämmelse om att ingen annan än rätten, 

förundersökningsledaren eller åklagaren har rätt att närmare undersöka beslagtagna enskilda 

handlingar eller öppna slutna brev eller andra slutna handlingar. Regeln anger att den som 

verkställer beslaget har rätt att göra en viss ytlig granskning för att avskilja handlingen från 

andra, men ska därefter försegla den.  

 

                                              
62 Ekelöf m.fl., 2006, s. 82. 
63 Se tidigare nämnda domen NJA 1977 s. 403. 
64 Se 27 kap. 2 § och 36 kap. 5 § RB i sin helhet för en fullständig uppräkning av vilka uppgifter som är 

skyddade mot beslag. 
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Om den som drabbats av beslaget inte varit närvarande när det skett ska denne enligt 

27 kap. 11 § RB utan dröjsmål underrättas om vad som har skett med det beslagtagna 

föremålet eller handlingen. Den som drabbats av beslaget har därefter med stöd av 

27 kap. 6 § 1 st. RB rätt att begära prövning av om beslaget ska bestå, vilket sker vid en 

domstolsförhandling. Rättens beslut kan därefter överklagas till hovrätten enligt 

49 kap. 5 § 6 p. RB. Det har inte i lag reglerats vad som sker när ett beslag har genomförts i 

strid med beslagsförbudet men HD har uttalat att det måste antas att beslagsmyndigheten inte 

får använda eller bevara uppgifterna.65 

 

Ett beslag kan upphöra på olika sätt, bl.a. genom ett lagakraftvunnet beslut om förverkande 

eller genom hävning.66 Hävning kräver inget domstolsbeslut och ska enligt 27 kap. 8 § RB ske 

så fort det inte längre finns skäl att upprätthålla beslaget. Exempelvis måste beslaget hävas vid 

en frikännande dom, nedlagd förundersökning eller nedlagt åtal.67 I 27 kap. 8a § RB framgår 

att huvudregeln är att besittningsrubbingen ska återställas, dvs. att det beslagtagna ska 

återlämnas till den hos vilken beslaget gjordes. Detta är givetvis av betydelse för den enskilde 

genom att denne återfår sin egendom, men det får också betydelse då det beslagtagna inte 

längre utgör allmän handling. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nämligen i praxis 

funnit att beslagtagna handlingar som förvaras hos en myndighet utgör allmänna handlingar.68 

Detta innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av handlingarna i den mån 

uppgifterna inte skyddas av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

(OSL). Betydelsen av detta kan tyckas vara marginell eftersom 35 kap. 1 § 1 st. OSL 

uppställer skydd för vissa uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden 

som förekommer i bl.a. en förundersökning eller i en angelägenhet som avser tvångsmedel. 

Sekretessen för uppgifter som förekommer i beslagsföremål är emellertid inte absolut utan ska 

alltid bedömas i en sekretessprövning.69 Detta medför att det trots allt finns en viss risk för 

integritetsintrång ända fram tills beslaget hävs.  

 

 Husrannsakan 

För att bevis ska kunna säkras genom beslag krävs ofta att polisen gör husrannsakan i någons 

bostad eller på annan plats där bevisning som är intressant för utredningen kan finnas.70 En 

                                              
65 Se NJA 2015 s. 631, p. 19. Omständigheterna i fallet utvecklas nedan i avsnitt 4.2.  
66 Lindberg, 2012, s. 447.  
67 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (2017-12-05, Zeteo), kommentaren till 27 kap. 8 §. 
68 Se HFD 2018 ref. 17. Omständigheterna i fallet utvecklas nedan i avsnitt 4.5.  
69 SOU 2017:100, s. 41 f. 
70 Ekelöf m.fl., 2006, s. 112. 
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sådan husrannsakan som vidtas för att undersöka beslagsobjekt och bevis kallas ibland för en 

reell husrannsakan.71 Regleringen av tvångsmedlet husrannsakan återfinns i 28 kap. RB. 

Beslut om husrannsakan för att säkra bevisning får enligt 28 kap. 4 § 1 st. RB meddelas av 

förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Bestämmelsen stadgar också att om 

husrannsakan kan antas bli av stor omfattning eller medföra synnerlig olägenhet för den hos 

vilken åtgärden vidtas bör husrannsakan inte verkställas utan rättens förordnande, så länge det 

inte är fara i dröjsmål. I förarbetena anges att rättens förordnande bör inhämtas exempelvis 

när husrannsakan ska ske i större affärslokaler, kontor eller hotell, eller när det annars kan 

antas medföra väsentligt intrång för den som berörs av åtgärden.72 

 

Husrannsakan får enligt 28 kap. 1 § 1 st. RB vidtas om det finns anledning att anta att det har 

begåtts ett brott som kan innebära fängelse. Att kravet har ställts förhållandevis lågt 

(”anledning att anta”) beror på intresset av att kunna säkra bevisning och få möjlighet att göra 

beslag så tidigt som möjligt i förundersökningen.73 Vidare stadgas i bestämmelsen att 

husrannsakan får ske i hus, rum eller annat slutet förvaringsställe för vissa särskilt angivna 

syften, bl.a. för att söka efter föremål som kan tas i beslag. Som hus räknas bl.a. bostadshus 

samt fabriks- och kontorsbyggnader, och slutet förvaringsställe omfattar t.ex. stängda bilar 

och väskor.74 

 

Husrannsakan får enligt 28 kap. 1 § 2 st. RB ske hos den som skäligen kan misstänkas för 

brottet samt i tre särskilda situationer. Dessa situationer är enligt paragrafen om brottet 

förövats hos någon annan, om den misstänkte gripits hos någon annan eller om det finns 

synnerlig anledning att det vid husrannsakan ska kunna säkras bevisning eller i övrigt 

påträffas föremål som kan tas i beslag. Att det krävs synnerlig anledning innebär att det måste 

påvisas mycket starka skäl för att husrannsakan kommer att ge resultat.75  

 

En särskilt komplicerad fråga är om det är tillåtet att göra husrannsakan hos ett flertal 

personer när det finns synnerlig anledning att det kommer påträffas bevisning hos någon eller 

några av dem. I ett fall från 1971 hade det till följd av stölder hos en arbetsgivare skett 

husrannsakningar i 9 rum som beboddes av praktikanter. Vid genomsökningarna påträffades 

                                              
71 Jfr personell husrannsakan som avser letande efter en person, se Ekelöf m.fl., 2006, s. 114. 
72 SOU 1938:44, s. 329. 
73 Ekelöf m.fl., 2006, s. 114. 
74 Ekelöf a.a., s. 112. 
75 Ekelöf a.a., s. 114 f. 
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misstänkt stöldgods och husrannsakningar gjordes därefter i ytterligare 64 rum där 

praktikanter bodde. JO fann det då tveksamt om det hade funnits tillräcklig anledning för de 

ytterligare husrannsakningarna enbart baserat på de omständigheter att det påträffades 

stöldgods vid de första husrannsakningarna, att praktikanterna arbetade på samma avdelning 

och att de bodde i samma bostadspaviljong. Bedömningen var dock så svår att JO inte fann 

anledning att lämna anmärkning mot besluten om husrannsakan.76 I doktrinen förekommer 

däremot också ståndpunkten att kravet på synnerlig anledning måste uppfyllas för varje enhet, 

i detta fall rum, som undersöks. Grundlagsskyddet mot husrannsakan upprätthålls annars på 

olika sätt beroende på om den berörda enheten bedöms separat eller kollektivt med andra 

enheter, med en godtycklig rättstillämpning som resultat.77 

 

När det är fråga om husrannsakan i lokaler som är tillgängliga för allmänheten gäller enligt 28 

kap. 3 § 1 st. RB lägre krav för att en husrannsakan ska tillåtas. Hit räknas bl.a. butiker, 

restauranger och biografer.78 Husrannsakan i en sådan allmän lokal får ske om det finns 

misstanke om konkret brott och åtgärden vidtas för att säkra bevisning. Till skillnad från 

husrannsakan på andra platser får det i allmänna lokaler vidtas även vid bötesbrott och det 

behöver inte finnas någon misstänkt för brottet eller någon synnerlig anledning till att vidta 

åtgärden.79 Anledningen är att undersökningar av sådana utrymmen generellt anses innebära 

ett mindre integritetsintrång än exempelvis i någons bostad.80  

 

Proportionalitetsprincipen framgår i 28 kap. 3a § RB och innebär att en husrannsakan endast 

får vidtas om skälen för rannsakan uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden 

innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Vid undersökning och 

öppning av slutna handlingar gäller enligt 28 kap. 8 § RB samma regler som vid beslag av 

sådana handlingar. 28 kap. 7 § 2 st. RB anger att den som husrannsakan riktas mot ska få 

tillfälle att närvara vid förrättningen och att ha med sig vittne, om det inte skulle innebära 

dröjsmål. Den som normalt har besittning över föremålen får på så vis vetskap om vad som 

sorteras ut för beslag. Om ingen övervakar genomsökningen ska enligt 28 kap. 7 § RB den 

som husrannsakan riktats mot underrättas om den vidtagna åtgärden så snart det kan ske utan 

men för utredningen. Regeln anger också att förrättningsmannen om det är möjligt ska ha med 

                                              
76 JO:s ämbetsberättelse 1974 s. 79. 
77 Ekelöf m.fl., 2006, s. 115. 
78 SOU 1938:44, s. 329. 
79 Lindberg, 2012, s. 575. 
80 SOU 1995:47, s. 213. 
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sig ett trovärdigt vittne och en sakkunnig eller någon annan till genomsökningen. Denna 

person kan exempelvis vara till nytta när det ska göras urval av vilka föremål som ska tas i 

beslag.81 Den som drabbas av en husrannsakan har dock ingen rätt att överklaga beslutet 

eftersom genomsökningen redan påbörjats eller slutförts när underrättelsen sker.82 

 

 Bevisning i utlandet 

3.5.1 Allmänt 

Något som aldrig nämns i svensk lag men anses vara underförstått är att det måste föreligga 

exekutiv jurisdiktion för att svenska myndigheter ska ha rätt att vidta straffprocessuella 

tvångsmedel. Ordet exekutiv betyder ”verkställande” medan jurisdiktion kommer från 

folkrätten och syftar på statliga myndigheters maktutövning över människor och egendom. 

Att verkställa tvångsåtgärder för att säkra bevisning är därmed ett av många sätt att utöva 

exekutiv jurisdiktion.83 Regler för jurisdiktionen kan beslutas mellan länder genom bi- eller 

multilaterala avtal, men när sådana avtal saknas tillämpas istället territorialitetsprincipen.84  

 

Territorialitetsprincipen innebär att ingen stat har rätt att kränka en annan stats territoriella 

integritet. Beträffande verkställighetsåtgärder som exempelvis tvångsmedel innebär principen 

att det är förbjudet att vidta sådana åtgärder inom andra staters territorium.85 Rent konkret 

betyder detta att svenska brottsbekämpande myndigheter är förhindrade att resa till ett annat 

land för att där göra husrannsakan eller beslag.86 I dessa situationer är svenska myndigheter 

istället hänvisade till att be om hjälp av myndigheterna i det land där det eftersökta föremålet 

är lokaliserat.87 Ett effektivt system för tvångsmedel och överlämningar av bevis mellan stater 

är således avgörande för att klara upp brott där bevisning finns i utlandet. Den internationella 

aspekten av bevishantering öppnar dock upp för vissa särskilda betänksamheter vad gäller 

risken för intrång i enskildas integritet. Det kan exempelvis vara svårt att kontrollera hur 

bevisuppgifter som överlämnas kommer att behandlas i det land som mottar dem. 

Uppgifternas känslighet kan bedömas olika i olika länder och risk finns för att uppgifterna 

kommer användas för andra syften än vad som först angetts samt att uppgifterna kan spridas 

vidare till obehöriga. Även när informationen hanterats på ett korrekt sätt i den mottagande 

                                              
81 Fitger m.fl., Rättegångsbalken (2017-12-05, Zeteo), kommentaren till 28 kap. 7 §. 
82 Ekelöf m.fl., 2006, s. 120. Jfr rätten till överklagan av verkställda beslag enligt 27 kap. 6 § RB. 
83 Bring, 2014, s. 100. 
84 SOU 2017:89, s. 480. 
85 Bring, 2014, s. 101.  
86 SOU 2017:100, s. 362.  
87 Detta förfarande är i Sverige reglerat i lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. 
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staten kan det vara svårt att i efterhand få informationen att förstöras.88 I de fall tvångsmedel 

måste vidtas för att säkra bevisningen i utlandet aktualiseras dessutom frågor om hur 

enskildas intressen skyddas i landet som har exekutiv jurisdiktion.  

 

Så länge det saknas en särskild överenskommelse mellan länderna är det upp till 

myndigheterna i landet som mottar hjälpansökan att avgöra om de begärda åtgärderna ska 

vidtas.89 Mellan EU:s medlemsstater gäller dock en särskild reglering vilken presenteras 

nedan.   

 

3.5.2 Bevisinhämtning inom EU 

EU har genom åren lagt fram flera regleringar kring hur inhämtning av bevis ska fungera 

mellan EU:s medlemsländer.90 Dessa regleringar är dock i allt väsentligt ersatta av direktivet 

om en europeisk utredningsorder som kom 2014, varför endast detta kommer att redogöras för 

nedan.91 Direktivet är i Sverige genomfört genom lag (2017:1000) om en europeisk 

utredningsorder. 

 

Direktivet om en europeisk utredningsorder har sin grund i den europeiska principen om 

ömsesidigt erkännande och syftar till att åstadkomma ett övergripande system för inhämtning 

av bevis inom EU.92 Direktivet innebär att rättsliga myndigheter i en medlemsstat (utfärdande 

staten) i syfte att inhämta bevisning får utfärda order till myndigheterna i en annan 

medlemsstat (verkställande staten). Ordern kan antingen innebära att myndigheterna i den 

verkställande staten ska överlämna bevisning som de har i sin besittning eller att de ska 

genomföra utredningsåtgärder inom sitt territorium för att säkra bevisningen.93 Ordern kan 

inkludera alla typer av utredningsåtgärder med undantag för den särskilda åtgärden att inrätta 

en gemensam utredningsgrupp.94 Husrannsakan och beslag är således åtgärder som omfattas 

av direktivet. Om ordern innebär en överlämning av bevis har den utfärdande staten som 

                                              
88 SOU 2016:41, s. 515 f.  
89 Helenius, 2014, s. 130. 
90 Se t.ex. rådets akt av den 29 maj 2000 om att i enlighet med artikel 34 i Fördraget om Europeiska unionen 

upprätta konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (EUT C 

197, 12.7.2000, s. 1–2), samt rådets rambeslut 2003/577/RIF av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska 
unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial (EUT L 196, 2.8.2003, s. 45–55). 
91 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på 

det straffrättsliga området (EUT L 130, 1.5.2014, s. 1–36). Att direktivet ersätter tidigare reglering framgår i art. 

34. 
92 Direktiv 2014/41/EU, skäl 6. 
93 A.dir., art. 1.1. 
94 A.dir., art. 3.  
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huvudregel 30 dagar på sig att göra överlämningen och om ordern innebär att en 

utredningsåtgärd ska genomföras ska detta ske inom 90 dagar.95 

 

Utredningsordern är tillämplig vid straffrättsliga förfaranden som rör en gärning vilken är 

straffbar enligt den utfärdande statens lagstiftning.96 Ordern får bara utfärdas om den 

utfärdande myndigheten finner att utfärdandet är nödvändigt och proportionellt i förhållande 

till brottet och den brottsmisstänktes rättigheter, samt att utredningsåtgärderna som begärs 

hade varit tillåtna i en liknande inhemsk situation.97 När ordern har utfärdats ska sedan den 

verkställande myndigheten erkänna denna, så länge ordern har översänts i enlighet med 

direktivet och den verkställande staten inte åberopar något legitimt skäl för icke-erkännande 

eller icke-verkställighet.98 Exempel på ett sådant skäl är om gärningen som ordern avser inte 

utgör ett brott enligt den verkställande statens lagstiftning, m.a.o. om det saknas s.k. dubbel 

straffbarhet. 99 

 

Eftersom utredningsordern innebär att det är myndigheter i den verkställande staten som ska 

genomföra de eventuella tvångsåtgärderna är det inte i strikt mening fråga om att den 

exekutiva jurisdiktionen utvidgas till att gälla över territorialgränserna. Den utfärdande staten 

har ingen direktåtkomst till bevisningen utan får tillgång till denna via den verkställande 

staten, vars exekutiva jurisdiktion är obestridd. Genom detta förfarande går det således att 

inom EU kringgå de jurisdiktionshinder som kan uppstå i brottsutredningar. Det går 

emellertid ändå att argumentera för att utredningsordern i praktiken utökar medlemsstaternas 

exekutiva jurisdiktion eftersom det är den utfärdande och inte den verkställande staten som 

prövar om förutsättningarna finns för att vidta åtgärden. Det ligger med andra ord en viktig 

skillnad i att det inom EU rör sig om en order och inte en ansökan om hjälp. Förfarandet 

innebär givetvis en positiv effektivisering men det är inte oproblematiskt ur ett 

integritetsperspektiv. Principen om ömsesidigt erkännande bygger på ett antagande om att alla 

medlemsstater lever upp till en tillräcklig nivå av mänskliga rättigheter, trots att antagandet 

upprepade gånger visat sig inte stämma.100 Det finns inte heller någon garanti för att EU:s 

                                              
95 Direktiv 2014/41/EU, art. 12.3-12.4. 
96 A.dir., art. 4.  
97 A.dir., art. 6.1. 
98 A.dir., art. 9.1. 
99 A.dir., art. 11.1 g. 
100 Cameron, 2014, s. 184. 
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egna rättsakter aldrig skulle kunna innebära onödiga inskränkningar i de mänskliga 

rättigheterna.101  

 

Att den verkställande staten har möjlighet att vägra erkännande av ordern innebär ett viktigt 

skydd mot att mänskliga rättigheter kränks vid verkställande av en order. För att det ske på ett 

säkert sätt krävs dock både att den utfärdande staten rapporterar sanningsenligt gällande alla 

omständigheter som påverkar ordern och att den verkställande staten gör en fullgod 

bedömning av om ordern ska erkännas. Det innebär således att risken finns för att 

tvångsmedel ska vidtas på ett sätt som inte skulle tillåtas i inhemska fall. Därutöver kvarstår 

också de risker som alltid torde finnas vid internationella överlämningar av bevis, t.ex. att 

känsliga personuppgifter sprids till obehöriga. Det finns således både betydande fördelar och 

nackdelar med den europeiska utredningsordern och det gäller inte minst vid överlämningar 

av digitala bevis, vilket utvecklas nedan i avsnitt 5.2.  

 

 Tvångsmedel vid digitala bevis 
 

 Inledning 

I Sverige saknas en officiell definition av vad som avses med digital bevisning. Enligt 

Kronqvist kan begreppet digital bevisning i princip syfta på all form av material som antingen 

behandlas och uppvisas med hjälp av digital teknik eller som kommer från någon form av 

tekniskt system som innehåller eller styrs av datateknik, t.ex. datorer.102 I denna uppsats avser 

digital bevisning all data och information som lagras på eller kan göras tillgänglig genom en 

elektronisk informationsbärare. Begreppet elektronisk informationsbärare används av 

Beslagsutredningen och avser en utrustning som kan lagra elektronisk information.103 Typiskt 

sett rör det sig om datorer, mobiltelefoner och surfplattor. I uppsatsen används ibland bara 

förkortningen ”informationsbärare”.  

 

Idag förekommer det i stor utsträckning att mobiltelefoner och datorer används för att planera 

och genomföra brott. Informationen som myndigheterna är intresserade av i brottsutredningar 

kan exempelvis vara elektroniskt lagrade texter, bilder och ljud. Det sker ofta beslag av 

                                              
101 Cameron, 2014, s. 187. 
102 Kronqvist, 2013, s. 19.  
103 SOU 2017:100, s. 218.  
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mobiler och datorer men som regel är det själva informationen som är intressant för 

brottsutredningen, och inte enheten där informationen är lagrad.104 

 

Att kunna hitta, säkra och använda digitala bevis är av avgörande vikt för rättsväsendet. 

Kronqvist framhåller att digitalt material inte bara används som bevis mot misstänkta. Digital 

information har även använts för att avskriva misstänkta från utredningen då datauppgifter 

kunnat bekräfta deras alibin. På så sätt menar Kronqvist att digital bevisning är viktig även för 

rättssäkerheten. Att säkra digitala bevis inom ramen för en förundersökning är dock av flera 

skäl förenat med svårigheter. Utredaren har t.ex. inte alla gånger direkt åtkomst till det 

digitala materialet, varför det kan dröja innan det överhuvudtaget går att avgöra om materialet 

är av relevans för utredningen. Två andra svåra bedömningsfrågor är vem som egentligen 

råder över det digitala materialet och om det digitala materialet är i original eller om det finns 

sparat i flera separata system. De digitala bevisen kompliceras ytterligare av att utredaren ofta 

behöver gå igenom stora mängder data.105 

 

Utöver de hemliga tvångsmedlen finns det i dagsläget i stort sett två olika metoder för att 

säkra elektroniskt lagrade data. Den ena metoden är att beslagta det materiella föremål där 

informationen finns lagrad. Den andra metoden som mycket ofta tillämpas men ännu inte är 

lagreglerad är att kopiera den för utredningen intressanta informationen.106 Tillämpningen av 

kopiering har visat sig ske på olika sätt. Ett tillvägagångssätt är att den informationsbärare 

som ska undersökas tas i beslag medan dess innehåll kopieras utan att polisen tar med sig 

föremålet från platsen. Ett annat tillvägagångssätt som tillämpas är att den digitala 

informationen kopieras på plats utan att det har tagits något beslut om beslag.107 Bl.a. JK och 

JO har påtalat behovet av att i lag reglera myndigheternas möjligheter till kopiering.108 

 

Eftersom bestämmelserna om tvångsmedel skrevs för att tillämpas på fysiska föremål har det 

länge varit oklart hur de ska tillämpas beträffande data. Det har bl.a. ifrågasatts om det vid 

                                              
104 SOU 2017:100, s. 27. 
105 Kronqvist, 2013, s. 17.  
106 SOU 2017:100, s. 30. 
107 A.bet., s. 412. 
108 Se t.ex. JK:s beslut den 17 maj 2001, dnr 2806-00-21. I fallet hade en åklagare beslagtagit och kopierat ett 

videoband som tillhörde TV4. Beslaget begärdes prövat men JK fann att det inte hade stridit mot lagen. JK 

påtalade att beslagtagna föremål inte bör kopieras innan beslaget har prövats i domstol, men också att kopiering 

som metod är helt oreglerat i lag och att ingen kritik därför kunde riktas mot åklagaren. Se även JO 2007/08 s. 

160, där JO utredde razzian som i maj 2006 genomfördes mot The Pirate Bay. JO uppmärksammade att det bör 

övervägas att lagreglera möjligheterna till kopiering och valde därför att delge beslutet till Justitiedepartementet 

för kännedom. 



26 
 

digital bevisning är lämpligt att tillämpa regler som grundas på besittning, eftersom 

lagringsplatsen för digital data är av sekundär betydelse i förhållande till var och för vem data 

kan tillgängliggöras.109 Det anmärks i ett flertal lagutredningar på att det saknas närmare 

reglering av hur polis och säkerhetstjänst egentligen får inhämta digitalt lagrad information.110 

I avsaknad av särskild reglering har således domstolarna och de brottsbekämpande 

myndigheterna fått tillämpa de befintliga tvångsmedelsreglerna i den digitala miljön. I 

rättsfallet NJA 2015 s. 631, vilket kommer att utvecklas nedan, påtalade också HD att 

lagregleringen vad gäller tvångsmedel för digital bevisning är omodern och måste uppdateras. 

HD menade att en rättslig utveckling genom prejudikatbildning endast kan ske i mindre 

utsträckning av legalitetsskäl, men också att en utveckling genom rättspraxis inte är helt 

lämpligt då frågorna kräver kunskap inom både datateknik och andra icke-juridiska 

områden.111 

 

Att det saknas en lagreglering som är anpassad för tvångsmedelsanvändning vid digital 

bevisning kan tyckas stå i strid med art. 8.2 EKMR som kräver lagstöd för tvångsåtgärder.  

Detta har dock dementerats i Europadomstolens mål Wieser och Bicos Beteiligungen GmBH 

mot Österrike. Europadomstolen konstaterade i målet att det ändå finns lagstöd för att 

använda tvångsåtgärder om det finns en detaljerad lagreglering kring vad som gäller för 

fysiska föremål, samt att dessa regler enligt nationell praxis tillämpas även på digitala data.112  

 

 Särskilt om proportionalitet vid säkring av digital bevisning 

Medan säkrandet av digitala bevis är mycket viktigt för brottsbekämpningen ställer det till 

med särskilda risker för den personliga integriteten, och avvägningen mellan allmänna och 

enskilda intressen blir således extra svår. Den särskilda problematiken med digital bevisning 

grundas i att elektroniska informationsbärare kan innehålla stora mängder uppgifter som är 

potentiellt integritetskänsliga och som avslöjar mycket om den som drabbas av tvångsmedlet. 

Husrannsakan, beslag och kopiering av digitala bevis kan innebära att stora mängder 

information som inte är relevant för utredningen, s.k. sidoinformation, genomsöks och sparas 

hos myndigheterna. Informationen kan dessutom vara av ett särskilt privat slag och avslöja 

uppgifter om t.ex. personlig ekonomi, politiska åsikter och sexuell läggning i betydligt högre 

utsträckning än vad som tidigare har varit fallet vid vanliga husrannsakningar och beslag.  

                                              
109 SOU 1992:110, s. 350. 
110 Se t.ex. SOU 1992:110, s. 350; SOU 1995:47, s. 184; SOU 2003:32, s. 268; Ds 2005:6, s. 277. 
111 NJA 2015 s. 631, p. 43. 
112 Se tidigare nämnda domen Wieser och Bicos Beteiligungen Gmbh mot Österrike, p. 54. 
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Det problematiska med omfattande mängder sidoinformation uppmärksammades i fallet NJA 

2015 s. 631. Åklagaren i målet hade begärt att en husrannsakan skulle genomföras på  

tidningen Aftonbladets redaktion för att få tillgång till en bild av några misstänkta rånare. I 

det aktuella fallet ansåg HD att det förelåg en stor risk för att skyddad information skulle röjas 

vid en genomsökning, dels då det inte i förhand gick att identifiera vilken fil eller 

informationsbärare på redaktionen det rörde sig om, dels då den typ av information som 

riskerade att röjas var av särskilt skyddsvärt slag eftersom husrannsakan skedde på en 

tidningsredaktion med stora mängder källskyddat material. Ansökan om husrannsakan 

avslogs därför.113 HD uttalade också att en genomsökning av en elektronisk 

informationsbärare ska ses som ett särskilt slags husrannsakan som bara bör tillåtas om det 

skett en proportionalitetsprövning av t.ex. risken för att skyddade uppgifter kommer att 

röjas.114 Denna risk ska vägas mot det värde som husrannsakan förväntas få för 

utredningen.115 

 

Frågan om husrannsakan och beslag av digitala data var nödvändigt och framförallt 

proportionerligt prövades också i det ovan nämnda målet Wieser och Bicos där husrannsakan 

och beslag hade företagits på en advokatbyrå i Österrike.116 Order om husrannsakan hade 

utfärdats av österrikisk domstol efter att en begäran om rättslig hjälp kommit från italienska 

myndigheter.117 Som det tidigare har nämnts ska en husrannsakningsorder enligt 

Europadomstolen alltid vara tillräckligt avgränsad och så var fallet här genom att den endast 

tillät genomsökning av fysiska och digitala dokument som innehåll namnet på någon av de 

brottsmisstänkta eller något av vissa angivna företag.118 På så vis kunde irrelevanta dokument 

uteslutas från genomsökning och integritetsintrånget minskas så mycket som möjligt. För att 

säkerställa skydd för den som tvångsmedel riktas mot uppställde österrikisk lag en rad 

ytterligare säkerhetsåtgärder och dessa hade också följts vid beslagen av fysiska dokument.119  

 

När det däremot kom till den digitala data som hade kopierats och beslagtagits hade inte 

samma försiktighet vidtagits. Under husrannsakningen genomsöktes både fysiska dokument 

                                              
113 NJA 2015 s. 631, p. 41-42. 
114 A. dom, p. 16-17.  
115 A. dom, p. 35. 
116 Wieser och Bicos Beteiligungen Gmbh mot Österrike, p. 8. 
117 A. dom, p. 6. Att åtgärden föregicks av en begäran om rättslig hjälp beror på att direktivet om den europeiska 

utredningsordern ännu inte hade uppkommit.  
118 A. dom, p. 59. 
119 A. dom, p. 62. 
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och digitala data samtidigt av polisen, vilket gjorde att den observatör från Advokatsamfundet 

som enligt lag skulle bevaka genomsökningen inte hade kunnat övervaka genomsökningen av 

digitala data på ett fullgott sätt. Vidare hade det dröjt till slutet av dagen innan en lista 

upprättades över hur polisen hade sökt igenom informationen och vilka filer som hade 

kopierats och beslagtagits, och polisen hade inte heller informerat om vad de hade funnit 

innan de lämnade platsen.120 Domstolen lade även särskild vikt vid att vissa beslagtagna 

fysiska dokument hade återlämnats till advokaten då dokumenten omfattades av tystnadsplikt, 

medan digitala filer som innehöll samma uppgifter behölls av polisen.121 Europadomstolen 

fann att genomförandet av genomsökningen och beslagen av digital data inte hade stått i 

proportion till åtgärdernas ändamål.122  

 

En viktig omständighet i NJA 2015 s. 631 och Wieser och Bicos är att de rör åtgärder som 

företagits på en tidningsredaktion respektive ett advokatkontor, dvs. miljöer där särskilt 

skyddad information förvaras. Detta gör det svårt att dra alltför generella slutsatser om 

proportionalitetskravets omfattning vid genomsökning och beslag av digital bevisning som 

inte omfattas av frågeförbud eller källskydd. Vissa resonemang är dock allmängiltiga och 

viktiga vid tvångsmedelsanvändning i alla IT-miljöer. En slutsats som kan dras är att det är 

viktigt med tydliga begränsningar vid genomsökningar av elektroniska informationsbärare. 

Särskilt HD lägger stor vikt vid att digitala data i större utsträckning än andra 

informationskällor kan innehålla integritetskänsliga uppgifter som saknar betydelse för 

utredningen, och att det motiverar extra försiktighet. Europadomstolens domskäl är också till 

stor del allmängiltiga, bl.a. resonemanget om att skydd för enskildas intressen måste 

upprätthållas lika väl oavsett om tvångsmedel används för att säkra digitala eller traditionella 

bevis. Det är inte tillräckligt att samma skyddslagstiftning är tillämplig utan det krävs också 

att det faktiska genomförandet av tvångsåtgärderna följer regelverket. Det faktum att de 

digitala filerna innehåller samma information som de fysiska dokumenten innebär inte heller 

att säkerhetsåtgärderna för den digitala bevisningen får bortses ifrån.  

 

 Beslag av digitala bevis 

Som anförts ovan kan brottsbekämpande myndigheter få tillgång till digitala uppgifter genom 

att beslagta den elektroniska informationsbärare som innehåller uppgifterna, och att 

                                              
120 Wieser och Bicos Beteiligungen Gmbh mot Österrike, p. 63. 
121 A. dom, p. 65. 
122 A. dom, p. 66.  
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genomföra beslag i sådant syfte är mycket vanligt förekommande.123 Eftersom mycket stora 

mängder information kan lagras på en elektronisk informationsbärare är det ofta mest 

praktiskt att ta med den för att senare gå igenom dess innehåll.124 

 

Då särreglering av digital bevisning saknas är reglerna om beslag av elektroniska 

informationsbärare desamma som vid beslag av något annat föremål, och det är således 

27 kap. RB som tillämpas.125 I beslagsförbudsparagrafen anges att det är skriftliga handlingar 

och meddelanden som omfattas av beslagsförbudsreglerna, men i det tidigare nämnda fallet 

NJA 2015 s. 631 fastslogs det att reglernas ändamål är att skydda information oavsett form 

och att förbudsreglerna därmed är analogiskt tillämpbara på information som lagras 

elektroniskt.126 Detta innebär att det råder ett absolut hinder mot beslag om den fil (eller 

annan informationsenhet) som ska eftersökas kan antas innehålla information som omfattas av 

beslagsförbud.127 Förbudet sträcker sig dock inte längre än till innehållet i den berörda filen 

och det råder därmed inte beslagsförbud för hela informationsbäraren bara för att den 

innehåller skyddade uppgifter i vissa filer.128 Att informationsbäraren kan innehålla skyddade 

uppgifter får däremot betydelse i proportionalitetsprövningen som ska ske innan 

genomsökningen.129  

 

Att beslag som skett i strid med beslagsförbudet inte bör användas eller bevaras gäller även 

vid beslag av elektroniska informationsbärare. I riktlinjerna för åklagararbete anges dessutom 

att dokument som innehåller skyddade uppgifter ska släckas ned omedelbart när de 

påträffas.130 Filer som är förenade med kodlås får endast öppnas i enlighet med de ordinarie 

reglerna i 27 kap. 12 § RB om undersökning och öppnande av slutna handlingar.131 Framtiden 

för regeln är dock osäker då Beslagsutredningen nu föreslår att den ska upphävas. I 

utredningen anges att bestämmelsen inte fungerar i praktiken och att det vanliga förfarandet 

har blivit att förundersökningsledaren bemyndigar den som går igenom beslaget att öppna och 

undersöka handlingen.132 

                                              
123 SOU 2016:41, s. 498. 
124 Lindberg, 2012, s. 444. 
125 Se redogörelse för dessa regler i avsnitt 3.3. 
126 NJA 2015 s. 631, p. 21-25. 
127 A. dom, p. 26.  
128 A. dom, p. 29. 
129 A. dom, p. 40. 
130 Åklagarmyndighetens beslagshandbok, s. 12, se 

[https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/handbocker/beslagshandbok.pdf] 2018-11-22. 
131 Se tidigare nämnda domen NJA 2015 s. 631, p. 17. 
132 SOU 2017:100, s. 451 f. med hänvisning till s. 387 f. 
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Frågan om data som lagras i beslagtagna föremål ska anses som allmän handling avgjordes i 

en prejudicerande dom så sent som i mars 2018 i fallet HFD 2018 ref. 17, vilket utvecklas 

närmare i avsnitt 4.5. Rätten fann att digitala upptagningar, med hänsyn till 

offentlighetsintresset, ska behandlas på samma sätt som konventionella handlingar och att all 

information som finns på en hårddisk ska anses som allmän handling i och med att ett beslag 

av en hårddisk verkställs. Information som lagras på t.ex. en beslagtagen dator får därmed 

lämnas ut till allmänheten i den mån det inte föreligger sekretess enligt OSL.  

 

 Husrannsakan för att söka efter digitala bevis 

Även vid husrannsakningar som sker för att säkra digital bevisning gäller samma 

förutsättningar som vid en vanlig husrannsakan enligt 28 kap. RB.133 För att en husrannsakan 

ska få företas i beslagssyfte krävs därmed att föremålet det är fråga om får tas i beslag. När 

det kommer till att säkra bevisning på elektroniska informationsbärare gäller därmed att en 

husrannsakan endast får ske om förutsättningarna för beslag av informationsbäraren är 

uppfyllda.134 Även vid husrannsakan gäller idag att filer som är förenade med kodlås endast 

får öppnas enligt reglerna om slutna handlingar.135 Som det dock har nämnts ovan beträffande 

beslag vill Beslagsutredningen upphäva behörighetsbegränsningen vid öppnande av slutna 

handlingar och detta föreslås då även gälla vid husrannsakan.136 

 

Den mest intressanta aspekten ur ett integritetsperspektiv är enligt mig de låga kraven som 

gäller för att få genomsöka en elektronisk informationsbärare. När det har beslutats om 

husrannsakan för en plats där det finns en elektronisk informationsbärare behövs nämligen 

normalt inget särskilt beslut för att undersöka informationsbäraren. Trots att det inte framgår i 

lag anses polis ha rätt att under en husrannsakan söka efter och läsa igenom information i 

elektroniska informationsbärare som finns på platsen.137 Mycket talar samtidigt för att datorer 

är att anse som ett sådant slutet förvaringsställe som det i och för sig får utfärdas beslut om 

husrannsakan för.138 Det skulle därmed vara möjligt att kräva att ett särskilt beslut ska fattas 

för genomsökning av elektroniska informationsbärare. Detta kan även anses gå i linje med 

HD:s uttalande i NJA 2015 s. 631 om att sådana genomsökningar ska ses som ett särskilt slags 

                                              
133 Se redogörelse för dessa regler i avsnitt 3.4. 
134 NJA 2015 s. 631, p. 5.  
135 A. dom, p. 17.  
136 SOU 2017:100, s. 387 f.  
137 SOU 1995:47, s. 184.  
138 Ekelöf m.fl., 2006, s. 113.  
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husrannsakan som kräver en egen proportionalitetsbedömning. Beslagsutredningen menar 

dock att det inte bör införas något krav på särskilt husrannsakansbeslut för genomsökning av 

elektroniska informationsbärare, utan framhåller att proportionalitetsprincipen i 

28 kap. 3a § RB redan innebär att alla risker ska övervägas i det ordinarie 

husrannsakansbeslutet och att beslutsfattaren däri bör undanta informationsbärarna om det 

vore oproportionerligt att de genomsöktes.139  

 

Att utgå från att genomsökning alltid får ske gör enligt min mening att 

proportionalitetsbedömningen avseende informationsbärarna riskerar att bli skönsmässig eller 

till och med utebli. Detta är särskilt allvarligt eftersom beslut om husrannsakan inte kan 

överprövas av den som drabbas. Datorer, telefoner och andra informationsbärare torde numera 

finnas i de allra flesta hem och på andra platser som blir föremål för husrannsakan. Med 

hänsyn till den stora mängden personlig information som informationsbärare innehåller  är det 

otillräckligt att det endast är den vaga proportionalitetsprincipen som utgör skydd för de 

enskildas intressen vid en husrannsakan. JO har också anfört att det från lagstiftarens håll bör 

övervägas om vissa krav ska uppställas för att en genomsökning ska få ske av alla 

informationsbärare på platsen.140 Jag menar att vissa krav vore rimliga att ställa upp eftersom 

husrannsakan får ske redan när det finns anledning att anta att ett brott begåtts. Exempelvis 

vore det möjligt att kräva att det i vart fall även ska finnas anledning att anta att 

informationsbäraren kan innehålla uppgifter som behövs för brottsutredningen. 

 

 Kopiering av digitala bevis 

I svensk rätt saknas ett allmänt skydd mot att myndigheter skriver av, fotograferar eller 

kopierar innehållet i beslagtagna föremål och handlingar. I och med den tekniska utvecklingen 

har särskilt kopiering kommit att användas mer och mer i förundersökningar trots att det helt 

saknas regler kring hur detta får ske.141 Som det tidigare har nämnts föreslår 

Beslagsutredningen nu ett regelverk för kopiering, men innan förslaget studeras krävs en 

genomgång av vad kopiering innebär och vilka som är dess fördelar och nackdelar.  

 

Att kopieringsmetoden har sina fördelar står klart. Enligt behovsprincipen ska alltid väljas det 

tvångsmedel som är minst ingripande för den drabbade. Det minst ingripande tvångsmedlet 

                                              
139 SOU 2017:100, s. 258 f. 
140 JO, dnr R 5-2018, s. 2 f. 
141 Lindberg, 2012, s. 442. 
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för att få tag i innehållet i både digitala och analoga informationsbärare anses i förarbeten vara 

att myndigheterna beslagtar informationsbäraren och kopierar den information som är 

intressant för brottsutredningen. Ägaren av informationsbäraren kan då återfå sin egendom 

relativt snabbt.142  

 

Det finns emellertid även argument som kan anföras mot metoden. Jag är t.ex. enig om att 

kopiering utgör ett mindre intrång i egendomsskyddet men ifrågasätter att det skulle vara ett 

mindre intrång i integriteten. Det som är känsligt och privat måste rimligtvis vara de uppgifter 

som informationsbäraren innehåller, vilka riskerar att röjas minst lika mycket vid kopiering 

som vid beslag. Kopiering kan till och med öka risken för att skyddsvärd information sprids 

på ett okontrollerat sätt eftersom det uppstår ytterligare ett exemplar som måste hanteras lika 

försiktigt som originalinformationen.143 

 

Även de olika sätten att kopiera har sina egna fördelar och nackdelar. Det finns i dagsläget två 

metoder som används för att kopiera digitalt lagrad information. Den första metoden är att 

genom s.k. selektiv kopiering framställa kopior av vissa filer och lagra dessa kopior på en 

lagringsenhet, t.ex. en CD-skiva eller ett USB-minne. På detta vis är det möjligt att göra en 

avgränsad kopia där ingen sidoinformation följer med. Den andra metoden kallas 

spegelkopiering och innebär att det framställs en identisk kopia av all information som finns 

lagrad på en hårddisk.144 En utredningsmässig fördel med spegelkopiering är att 

informationen som kopieras inte riskerar att oavsiktligt ändras vid myndigheternas 

genomsökning och hantering av informationen.145 Numera medföljer dessutom s.k. metadata 

vid spegelkopiering, dvs. information om vem som har skapat eller ändrat en viss fil och när 

det skett. Sådan information behålls sällan intakt vid vanlig kopiering.146 Spegelkopiering har 

blivit en rutinåtgärd vid genomgångar av beslagsföremål och den sker ibland redan på platsen 

för husrannsakan.147  

 

För den som drabbas av en spegelkopiering innebär det vissa särskilda nackdelar. Eftersom 

kopiering sker av all information på informationsbäraren medföljer det ofta stora mängder 

information som är integritetskänslig och dessutom saknar relevans för brottsutredningen. I en 

                                              
142 SOU 2017:100, s. 30. 
143 Lindberg, 2012, s. 443. 
144 Kronqvist, 2013, s. 116. 
145 Lindberg, 2012, s. 445. 
146 SOU 2017:100, s. 183. 
147 Kronqvist, 2013, s. 117. 
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tidigare utredning ansågs därför att speglingskopiering inte skulle användas rutinmässigt 

förrän det kommit en lösning på hur avskiljning ska ske av sådan information som inte behövs 

för utredningen eller som till och med omfattas av beslagsförbud.148 Att avskilja sådan 

information är dock än idag svårt.149 

 

I Beslagsutredningen föreslås nu att kopiering införs i RB på tre sätt. För det första innebär 

förslaget att det ska klargöras att kopiering får ske av beslagtagna föremål enligt samma 

förutsättningar som vid beslag. Om ett beslag har skett på ett lagenligt sätt ska således även 

kopiering tillåtas. För det andra föreslås att kopiering ska införas som ett eget tvångsmedel 

som kan tillämpas utan att informationsbäraren tas i beslag, om det skäligen kan antas att 

kopian har betydelse för en brottsutredning. För det tredje föreslås att kopiering ska få ske av 

information som tillgängliggjorts genom en undersökning på distans (se avsnitt 4.6 nedan), 

om kopian kan antas ha betydelse för utredningen. I alla tre situationer ska det enligt förslaget 

inte krävas att hela kopian har betydelse för utredningen, utan det ska räcka att det i den data 

som kopieras finns information med värde för utredningen.150  

 

Beslagsutredningen anser att reglerna om skyddade uppgifter i beslagsförbudsparagrafen 

27 kap. 2 § RB ska gälla även vid kopiering.151 Däremot föreslås en lagändring som innebär 

att varken beslag eller kopiering ska få ske av en informationsbärare hos någon som omfattas 

av 27 kap. 2 § RB om syftet är att tillföra utredningen information som kan antas innehålla 

skyddade uppgifter. Det ska därmed enligt förslaget inte råda något absolut förbud mot att 

göra beslag eller kopiera innehållet i en informationsbärare som innehåller skyddade 

uppgifter, utan tillåtligheten beror på syftet med tvångsåtgärden. Det anges också att risken 

för att sådana uppgifter ska röjas istället får beaktas vid proportionalitetsbedömningen.152 

Utredningen resonerar därmed i enlighet med HD i ovan nämnda NJA 2015 s. 631 där 

förekomsten av skyddade uppgifter i sig inte ansågs innebära att all data i informationsbäraren 

automatiskt var skyddad mot tvångsmedel.153 Förslaget om att ändra 27 kap. 2 § RB är 

intressant då det innebär en stor skillnad jämfört med den gällande regeln om absolut 

beslagsförbud av handlingar som innehåller skyddade uppgifter. Det är i och för sig riktigt att 

                                              
148 Ds 2005:6, s. 311. Jfr dock Förundersökningsutredningen som menade att speglingskopieringens fördelar 
uppvägde nackdelarna samt att proportionalitetsprincipen motiverar att istället välja selektiv kopiering när det 

endast eftersöks någon enstaka fil, se SOU 2011:45, s. 337-339. 
149 SOU 2017:100, s. 431. 
150 A.bet., s. 30 f. 
151 A.bet., s. 31. 
152 A.bet., s. 32 f. 
153 Se avsnitt 4.3 ovan. 
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det vore oerhört försvårande för myndigheterna om all data på informationsbäraren skulle 

påverkas av att en fil innehåller skyddade uppgifter. Beslagsutredningens förslag om att utgå 

från syftet med åtgärden är dock ur ett integritetsperspektiv inte särskilt tillfredställande 

eftersom det tycks möjliggöra att myndigheterna, genom att ange ett annat syfte än att de vill 

få tillgång till skyddade uppgifter, kan kringgå skyddet som uppgifterna skulle ha haft om de 

hade funnits på t.ex. ett fysiskt papper.  

 

I förslaget anges i och för sig att behovs- och proportionalitetsprinciperna i vissa fall kan 

medföra att kopieringen bör avgränsas.154 Dessa principer anses dock redan gälla vid all 

användning av tvångsmedel och måste även anses ha begränsad betydelse då spegelkopiering 

bara kan ske av all information på en informationsbärare. Principerna kan motivera att 

selektiv kopiering istället ska användas men den metoden kan endast tillämpas när 

myndigheterna vet exakt vilken information de är ute efter. Det går därför att ifrågasätta hur 

ofta behovs- och proportionalitetshänsyn i praktiken kommer att användas för att avgränsa 

intrånget vid kopiering.  

 

Beslagsutredningen föreslår att behörighetsreglerna för att fatta beslut om tvångsmedlet 

kopiering ska vara desamma som vid beslag, dvs. i enlighet med 27 kap. 4 och 5 §§ RB, men 

med undantag för kravet i 4 § 3 st. på att överprövning måste ske om beslutet har fattats av en 

polis.155 Det anses däremot inte lämpligt att införa regler om vem som får fatta beslut om 

kopiering av beslag, då det enligt utredningens mening snarast är en administrativ åtgärd.156 

Vid kopiering av information som påträffas under en undersökning på distans anses det mest 

lämpliga vara att den som verkställer undersökningen, vilket kan vara polis, IT-forensiker 

eller andra civilanställda, får rätt att besluta om kopiering.157 

 

Underrättelse om en vidtagen kopiering föreslås ske på samma sätt som vid ett beslag, dvs. 

utan dröjsmål.158 I denna del föreslås dock en ändring som ska möjliggöra för myndigheterna 

att dröja med underrättelsen när det gjorts ett beslag eller kopiering hos någon som inte var 

närvarande vid åtgärden. Detta ska vara möjligt om det misstänkta brottet har minst ett års 

fängelse i straffskalan och underrättelsen kan antas innebära men för utredningen. 

                                              
154 SOU 2017:100, s. 30 f. 
155 A.bet., s. 31. 
156 A.bet., s. 445. 
157 A.bet., s. 435 f. 
158 A.bet., s. 439. 



35 
 

Underrättelsen ska då få dröja till dess att den inte längre kan innebära men för 

utredningen.159 Tidsaspekten torde här kunna få stor betydelse för de som drabbas av 

tvångsåtgärderna. Om underrättelsen sker snabbt har nämligen den drabbade betydligt större 

möjligheter att hindra onödiga intrång genom att upplysa myndigheterna om ev. skyddade 

uppgifter på informationsbäraren. Underrättelsen föreslås dessutom få dröja tills det kan ske 

utan men för utredningen, utan någon övre tidsgräns. Beslagsutredningen menar att det vore 

ett alltför högt krav att det ska skulle finnas risk för allvarliga men för utredningen för att få 

dröja med underrättelse,160 men jag menar att kravet vore rimligt med hänsyn till att lydelsen 

”kan antas innebära men” är otydlig och kan komma att tillämpas godtyckligt. 

 

En annan aspekt som är av betydelse när kopiering belyses ur ett integritetsperspektiv är 

kopiornas offentlighet. Som konstaterats i det tidigare nämnda rättsfallet HFD 2018 ref. 17 

utgör all data på en beslagtagen informationsbärare allmän handling. HFD prövade också för 

första gången vad som ska gälla för kopior av sådan data. I fallet hade det gjorts beslag av ett 

antal hårddiskar vars innehåll också kopierades. Hårddiskarna förklarades senare förverkade 

men kopiorna fanns kvar hos myndigheten och en person begärde då att få ta del av kopiorna 

som allmänna handlingar. Polismyndigheten avslog begäran med hänvisning till att kopiorna 

kom från ett beslag som hade förklarats förverkat och att kopiorna i sig inte utgjorde allmänna 

handlingar. HFD fann dock att även kopiorna var allmänna handlingar eftersom de utgjorde 

ytterligare exemplar av den originalinformation som hade kopierats. Domstolen uttalade att 

kopior blir allmänna handlingar när de skapas och fortsätter vara det så länge en myndighet 

kan ta del av dem med sina tekniska hjälpmedel. Att de beslagtagna informationsbärarna inte 

längre finns hos myndigheten saknar enligt HFD betydelse. 

 

För att kopiornas offentlighet ska upphöra krävs således att myndigheterna inte längre kan ta 

del av dem. Trots att kopiering av beslag redan förekommer i den brottsbekämpande 

verksamheten saknas det dock uttryckliga lagregler kring hur kopior och när kopior ska 

förstöras.161 Detta är särskilt problematiskt eftersom statliga myndigheter inte får göra sig av 

med allmänna handlingar utan stöd i lag eller beslut av Riksarkivet, vilket framgår av 

12 § arkivlagen (1990:782) och 14 § arkivförordningen (1991:446). Potentiellt 

integritetskänsliga data finns därmed kvar hos de brottsbekämpande myndigheterna även när 

                                              
159 SOU 2017:100, s. 608. 
160 A.bet., s. 620-623. 
161 Lindberg, 2012, s. 447.  
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det inte längre finns skäl att upprätthålla beslag av informationsbäraren. Utredningen menar 

dock att reglerna om beslagsförbud förmodligen redan medför att kopior som har framställts i 

strid med förbudet alltid ska förstöras, men att det bör förtydligas i lag.162 Beslagsutredningen 

menar vidare att det får anses följa av de befintliga reglerna om beslagshävning att kopior av 

det beslagtagna får förstöras när ett beslag hävs. De anser således att det enligt gällande rätt 

omedelbart i samband med att ett beslag hävs är tillåtet att samtidigt förstöra kopior som 

gjorts av det beslagtagna föremålet, och att det inte kräver någon särskild lagreglering.163  

 

Vad gäller då för förstöring av kopior som är avsedda att bevaras efter ett hävt beslag eller för 

kopior som skapas utan att det först skett ett beslag? I denna del gör Beslagsutredningen en 

relativt utförlig utredning om hur frågan bör hanteras. Integritetsskyddshänsyn talar för att 

kopiorna ska förstöras så snart som möjligt, särskilt då de ofta innehåller stora mängder 

personlig information som de flesta drabbade antagligen inte vill ska finnas arkiverad och 

utgöra allmän handling. Beslagsutredningens kommer dock fram till att det varken bör införas 

någon möjlighet eller skyldighet för myndigheterna att förstöra en kopia när det inte har skett 

något beslag eller när beslaget redan har hävts. Detta motiveras bl.a. med att myndigheternas 

innehav av en kopia inte utgör ett tvångsmedel på det sätt som ett beslag gör. Intressena för att 

inte råka förstöra viktigt material och att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet anses väga 

tyngre än integritetsintresset som talar för att kopian i sådana fall ska förstöras.164 Däremot 

föreslås att den som har drabbats av ett beslag som sedan hävs ska underrättas om att kopian 

finns kvar hos myndigheten.165 

 

Nästa fråga blir vad som ska hända med de återstående kopiorna om en förundersökning eller 

ett väckts åtal läggs ner. Inte heller i dessa fall anser utredningen att det ska finnas något krav 

på att kopiorna ska förstöras. Här framhålls både vikten av att värna om de fortsatta 

möjligheterna att utreda brott och den misstänktes möjligheter att i framtiden kunna frias från 

misstanke. Reglerna i OSL anses också i tillräcklig mån skydda känsliga uppgifter från att 

spridas.166 Det är inte förrän det har skett ett avgörande som har fått laga kraft som 

Beslagsutredningen anser att integritetsintressena motiverar att kopiorna slutligen ska 

                                              
162 SOU 2017:100, s. 550 f. 
163 A.bet., s. 549. 
164 A.bet., s. 564. För utredningens fullständiga resonemang i denna del se s. 555-564. 
165 A.bet., s. 445 f.  
166 A.bet., s. 586. För utredningens fullständiga resonemang i denna del se s. 565-586. 
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förstöras.167 Förslaget kan i denna del ses på flera sätt. Det är mycket positivt att det föreslås 

en lagstadgad skyldighet att förstöra kopior vid en viss tidpunkt, jämfört med dagens helt 

oreglerade ordning. Däremot kan det konstateras att förslaget innebär att kopiorna skulle 

kunna få sparas under en mycket lång tid, vilket inte torde vara önskvärt för den som drabbats 

av kopieringen. Det är också en stor skillnad jämfört med den ordning som gäller vid hävning 

av beslag då hävning alltid ska ske vid en nedlagd förundersökning eller ett nedlagt åtal. 

 

Till sist väcker kopieringsmetoden frågan om hur en sådan åtgärd ska få överprövas av den 

drabbade. Sedan länge har det i praxis ansetts att regeln i 27 kap. 6 § RB om överprövning av 

beslag inte kan tillämpas för kopior om beslaget redan har hävts.168 Denna ordning innebär att 

den som drabbats av beslag hamnar i ett sämre läge om det sker ett beslag följt av en 

kopiering än om det bara sker ett beslag.169 JK har därför tidigare framfört att åklagare bör 

avstå från att kopiera och därefter upphäva ett beslag när det finns skäl att förmoda att den 

som drabbats av beslaget kan komma att begära prövning av det.170 Beslagsutredningen 

föreslår nu att detta ska ändras och att den drabbade ska kunna begära rättens prövning av om 

kopian ska bestå eller förstöras. Detta ska gälla oavsett om kopian har föregåtts av ett beslag 

som redan har hävts, om kopiering har skett istället för beslag eller om det skett vid en 

undersökning på distans.171 Införandet av en sådan regel vore mycket positivt och viktigt för 

enskildas intressen med tanke på att det, som det tidigare har nämnts, enligt förslaget inte ska 

finnas något krav på överprövning av kopieringsbeslut som fattats av polis.   

 

 Undersökning på distans för att söka efter digitala bevis 

Förslaget om kopiering skulle innebära många förändringar i svensk rätt men det avser i vart 

fall ett förfarande som redan tillämpas. Något som däremot är helt nytt är förslaget om att 

möjliggöra undersökning på distans. Som det redan har nämnts i uppsatsens inledning är det 

enligt gällande rätt förbjudet för myndigheterna att bereda sig tillgång till sådan digital 

information som inte finns lagrad lokalt på informationsbäraren utan istället finns sparad 

externt, ofta i lagrings- och kommunikationstjänster. Beslagsutredningens förslag innebär att 

de vill tillåta brottsbekämpande myndigheter att söka efter information som finns lagrad i 
                                              
167 SOU 2017:100, s. 591. När en dom har vunnit laga kraft rapporteras det till Polismyndigheten enligt 7 § 
förordning (1970:517) om rättsväsendets informationssystem, samt till Åklagarmyndigheten enligt 10 § 

förordning (1999:1135) om misstankeregister.  
168 Se NJA 1977 s. 573. I fallet hade det gjorts beslag av handlingar som fotograferats (”fotokopierats”) och 

därefter hade beslaget hävts medan fotografierna behölls i utredningen.  
169 SOU 2011:45, s. 339. 
170 Se JK:s tidigare nämnda beslut den 17 maj 2001, dnr 2806-00-21. 
171 SOU 2017:100, s. 33 f. 



38 
 

sådana informationssystem. Som informationssystem avses i förslaget dels fysisk utrustning 

som datorer, telefoner och servrar, dels elektroniskt lagrad information som kan finnas på ett 

användarkonto eller en annan avgränsad del av en lagrings- eller kommunikationstjänst.172  

 

Enligt förslaget ska undersökning på distans ske genom att myndigheterna, beroende på 

vilken slags informationssystem det är fråga om, antingen loggar in i systemet med 

användarnamn och lösenord eller helt enkelt bereder sig tillgång till information som finns 

lagrad externt genom att klicka på en ikon eller liknande.173 Det är m.a.o. inte fråga om att 

”hacka sig in” i den brottsmisstänktes informationssystem, utan om att logga in på dennes 

användarkonto eller öppna upp en tjänst där denne redan är inloggad. Detta innebär att en 

undersökning på distans ska kunna ske dels via informationsbärare som hittas under en 

husrannsakan (s.k. utvidgad undersökning), dels från myndigheternas egen utrustning (s.k. 

undersökning via kommunikationsnät).174 Genom förfarandet möjliggörs åtkomst till bl.a. 

mailkonversationer, bilder och dokument som har lagrats i kommunikations- och 

lagringstjänster. 

 

Enligt Beslagsutredningen är den föreslagna åtgärden i princip att likställa med husrannsakan 

när det gäller integritetsintrång och den enskildes rättssäkerhet.175 Jag menar dock att detta 

inte stämmer vid en närmare granskning av vad förslaget innebär. En undersökning på distans 

ska enligt förslaget få vidtas om det finns anledning att anta att det har begåtts ett brott på 

vilket fängelse kan följa. Undersökningen ska få ske i sådana informationssystem som en 

skäligen misstänkt kan antas ha använt men även andra system föreslås kunna undersökas om 

det föreligger synnerlig anledning att det skulle påträffas information som kan kopieras eller 

annars ha betydelse för brottsutredningen.176 Kraven som i förslaget uppställs för att en 

undersökning på distans ska få vidtas får anses vara låga. För det första får åtgärden riktas mot 

den som är skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden. Eftersom det ska räcka 

med att fängelse finns i straffskalan innebär förslaget också att åtgärden skulle få vidtas vid 

t.ex. ringa stöld, vilket normalt innebär en stöld av ett föremål vars värde understiger 

1000 kr.177 Att i sådana fall få vidta en undersökning på distans vore mycket ingripande, 

                                              
172 SOU 2017:100, s. 36. 
173 A.bet., s. 37. 
174 A.bet., s. 231. 
175 A.bet., s. 672. 
176 A.bet., s. 37. 
177 Värdegränsen fastslogs i NJA 2009 s. 586. 
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särskilt med hänsyn till Europadomstolens tidigare nämnda praxis om att hänsyn ska tas till 

brottets allvar. 

 

Det uppställs heller inget krav på sannolikhet för att det ska hittas information som är av 

värde för utredningen. Förslaget överensstämmer i och för sig med de gällande kraven för 

husrannsakan men med hänsyn till det mycket omfattande integritetsintrång som det nya 

tvångsmedlet skulle innebära bör det vara motiverat att kräva att det ska finnas konkret 

anledning att få tillgång till den externa informationen. Exempelvis skulle det vara möjligt att 

uppställa ett krav liknande vad som gäller vid beslag enligt 27 kap. 1 § 1 st. RB, som skulle 

innebära att undersökningen skäligen kan antas ha betydelse för brottsutredningen. Trots att 

proportionalitetsprincipen alltid gäller vid tvångsmedelsanvändning är den mycket otydlig och 

innebär en bedömning från fall till fall, vilket motiverar att det uppställs ett starkare skydd för 

enskilda redan i lagstiftningen.  

 

En undersökning på distans föreslås som huvudregel kräva beslut av åklagare eller rätten. 

Förundersökningsledare eller polis ska däremot få vidta åtgärden utan sådant beslut om det är 

fara i dröjsmål och undersökningen inte heller kan antas bli av stor omfattning eller medföra 

synnerlig olägenhet för den som åtgärden vidtas hos.178 Hur ofta huvudregeln i praktiken 

kommer tillämpas tycks oklart eftersom utredningen också anger att det ofta kommer att 

krävas att åtgärden sker snabbt för att förhindra att den elektroniska informationen ändras, 

flyttas eller tas bort.179 Skyddet för enskilda är således även i denna del lågt, särskilt då det i 

likhet med en husrannsakan inte skulle vara möjligt att begära prövning i efterhand eftersom 

åtgärden inte kan upphävas när den är genomförd. 

 

Det mest anmärkningsvärda i förslaget om undersökning på distans är enligt mig att 

Beslagsutredningen inte anser att det ska finnas någon lagstadgad begränsning i antalet 

upprepade beslut om undersökning av ett och samma informationssystem, och det föreslås 

inte heller något krav på att samma person inte skulle få fatta upprepade beslut om 

undersökning av ett och samma informationssystem. I utredningen anges att det inte finns 

något hinder mot att göra upprepade husrannsakningar av ett och samma utrymme och att 

reglerna om undersökningar i IT-miljöer bör efterlikna de regler som gäller i fysiska miljöer. 

Samtidigt framhålls att gränsen till de hemliga tvångsmedlen inte får passeras och att åtgärden 

                                              
178 SOU 2017:100, s. 37 f. 
179 A.bet. s. 336. 
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inte får användas för löpande övervakning, utan att det ska handla om att få en ögonblicksbild 

av informationen som finns lagrad vid ett visst tillfälle.180 Som måttstock anges att gränsen 

förmodligen är överskriden om undersökning vidtas i samma informationssystem ”fler än 

några gånger på några veckor”.181 Förslaget möter i denna del kritik från ett flertal 

remissinstanser, däribland Advokatsamfundet som menar att det i vart fall vid upprepade 

undersökningar som sker med myndigheternas egen utrustning måste ses som en övervakning 

av den misstänktes kommunikation, vilket istället bör regleras i enlighet med bestämmelserna 

om hemlig avlyssning.182 Jag är också enig med Advokatsamfundet om att det är uppenbart att 

ett flertal ögonblicksbilder av en misstänkts kommunikation som tas vid olika tillfällen 

tillsammans innebär en kontroll av vilken ny information som har tillkommit.183 Det 

möjliggör således övervakning av den misstänktes kommunikation, om än inte i realtid utan 

med en viss fördröjning. Undersökningen skulle därmed kunna bli mycket ingripande och i 

viss mån tillämpas istället för de hemliga tvångsmedlen.  

 

Vad gäller frågan om närvarorätt föreslås den gälla som vanligt om undersökningen sker 

under en husrannsakan eller om undersökningen annars görs i ett informationssystem som kan 

antas innehålla uppgifter som skyddas av tystnadsplikt, förutsatt att den som har tystnadsplikt 

eller den uppgifterna gäller har använt informationssystemet i fråga. Om undersökningen 

däremot sker från myndigheternas egen utrustning och inte antas innehålla skyddade uppgifter 

ska det inte finnas rätt till närvaro. Den som undersökningen avser föreslås istället underrättas 

utan dröjsmål eller när underrättelse kan ske utan men för utredningen.184 Även en vanlig 

husrannsakan får ske utan den drabbades närvaro men endast om närvaron skulle innebära 

dröjsmål, och Beslagsutredningen konstaterar själva att det vanligaste förfarandet kan antas 

bli att undersökningar på distans sker via myndigheternas egen utrustning.185 Förslaget 

innebär därmed att den drabbade sällan i praktiken skulle ha rätt till att närvara och kunna 

upplysa myndigheterna  om ev. skyddade uppgifter i informationssystemet.  

 

En komplicerad fråga är om och i så fall när den information som myndigheterna får tillgång 

till i en undersökning på distans ska bli allmän handling. Eftersom tvångsmedlet ännu inte 

tillämpas är rättsläget oklart men beredningen bedömer att informationen kommer att bli 

                                              
180 SOU 2017:100, s. 341 f.  
181 A.bet., s. 344. 
182 Advokatsamfundet, dnr R-2018/0005, s. 8.  
183 A.a., s. 7.  
184 SOU 2017:100, s. 38. 
185 A.bet., s. 315. 
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allmän handling senast när myndigheten bereder sig tillgång till informationssystemet.186 Det 

mest troliga anser de dock vara att informationen blir allmän handling redan när 

myndigheterna har rättslig möjlighet att ta del av den. Det är härvid otydligt om det skulle 

räcka med att förutsättningarna för tvångsmedlet är uppfyllda eller om det även skulle krävas 

att det har fattats beslut om att vidta åtgärden. Det är också viktigt att komma ihåg att 

utredningen bedömer hur de tror att frågan kommer att behandlas rättsligt, och om 

tvångsmedlet införs kommer det i slutändan vara domstolarna som ska avgöra handlingarnas 

offentlighet enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen (1949:105). Osäkerheten innebär i vart 

fall att det finns en klar risk att mycket stora mängder information i informationssystemen vid 

någon tidpunkt innan eller samtidigt som utredningen sker blir offentlig till den del den inte 

omfattas av sekretess. Betydelsen av detta blir dock sannolikt begränsad om utredningen visar 

sig ha rätt i att den informationen som inte kopieras upphör att vara allmän handling i 

samband med att undersökningen avslutas.187  

 

 Jurisdiktion vid säkrande av digital bevisning 
 

 Inledning 

Efter en genomgång av den gällande rätten och Beslagsutredningens förslag framgår att det 

finns ett stort behov av lagändringar för att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna 

utreda och klara upp brott i ett samhälle där alltmer bevisning är digital. Samtidigt tycks detta 

innebära att en del av det skydd som enskilda hittills tillförsäkrats vid 

tvångsmedelsanvändning kan komma att upphävas för att främja och effektivisera det 

brottsutredande arbetet. Avvägningen av intressena ställs på sin spets i frågan om territoriella 

begränsningar vid tvångsmedelsanvändningen. En stor del av den information som 

myndigheterna vill komma åt genom de nya tvångsmedlen är nämligen lagrad utomlands och 

begränsningar i den exekutiva jurisdiktionen riskerar att ge tvångsmedlen en mycket 

begränsad tillämpning. 

 

 Gällande svensk rätt 

Trots att internet är globalt saknas det idag en gemensam internationell lagstiftning som 

tillämpas på internet. Överenskommelser kan slutas mellan enskilda länder eller mellan en 

grupp av länder, t.ex. den EU-reglering som kommer att redogöras för nedan, men i de fall en 

                                              
186 SOU 2017:100, s. 669.  
187 A.bet., s. 672. 
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sådan överenskommelse saknas tillämpar varje land sina egna regler.188 I avsaknad av 

lagstiftning och prejudicerande domstolspraxis definieras rättsläget idag av förarbeten som 

beskriver svenska brottsbekämpande myndigheters exekutiva jurisdiktion. 

 

I Sverige tillämpas territorialitetsprincipen på samma sätt vid digitala bevis som vid 

traditionella bevis i form av t.ex. pappersdokument. Detta innebär att i frågan om exekutiv 

jurisdiktion för att säkra digitala bevis är inställningen att svenska brottsbekämpande 

myndigheter saknar rättsliga möjligheter att bereda sig tillgång till uppgifter som lagras 

elektroniskt i ett annat land.189 Beslagslagutredningen anges att det i tidigare förarbeten och 

doktrin helt enkelt har antagits att territorialitetsprincipen utgör hinder för ett sådant 

förfarande.190 

 

Hindret mot att bereda sig tillgång till elektronisk information som finns lagrad i utlandet  

förklaras i tidigare förarbeten med att svenska myndigheter inte får bedriva 

myndighetsutövning inom en annan stats territorium.191 Att det finns många andra faktorer 

som pekar mot Sverige, till exempel att brottet begåtts och fullbordats i Sverige av en svensk 

gärningsperson, saknar således betydelse.192 Konkret innebär det att de brottsbekämpande 

myndigheterna är förhindrade att logga in på en internetbaserad lagringstjänst med en 

misstänkt gärningspersons inloggningsuppgifter om tjänsteleverantörens servrar är 

lokaliserade i utlandet.193 Även i de fall då det inte går att slå fast i vilket land informationen 

lagras, s.k. loss of location, anses svenska myndigheter sakna juridisk rätt att ta del av dem.194 

Detta gäller trots att det ofta är tekniskt möjligt och okomplicerat för svenska myndigheter att 

bereda sig tillgång till sådan information utan att behöva någon hjälp från utländska 

myndigheter, till skillnad från vad som är fallet om uppgifterna finns på t.ex. ett papper i 

utlandet.195 På samma sätt som att det i eftersökandet av fysisk bevisning går att begära 

rättslig hjälp i det land där ett eftersökt föremål är lokaliserat, får man i sökandet efter digital 

bevisning ansöka om rättslig hjälp i det land där den digitala informationen är lagrad.196  

                                              
188 Kronqvist, 2013, s. 57. 
189 SOU 2017:89, s. 28. 
190 SOU 2017:100, s. 363. 
191 Ds 2005:6, s. 282.  
192 SOU 2017:100, s. 363.  
193 Datainspektionen, dnr DI-2018-639, s. 2 f. 
194 SOU 2017:89, s. 28; SOU 2017:100, s. 363.  
195 SOU 2017:89, s. 480. 
196 Det bör noteras att detta inte krävs för uppgifter som t.ex. gjorts tillgängliga på internet och därmed redan är 

tillgänglig för alla, Ds 2005:6, s. 282. 



43 
 

 Tillämpning av den europeiska utredningsordern vid digitala bevis 

Direktivet om en europeisk utredningsorder har inga särskilda bestämmelser gällande 

elektronisk bevisning,197 och i och med att det genomfördes i Sverige så sent som 2017 är det 

svårt att dra några säkra slutsatser om dess betydelse för det europeiska samarbetet.198 Enligt 

svenska förarbeten kan dock direktivet ändå komma att effektivisera hanterandet av digital 

bevisning som lagras i andra medlemsstater.199 Eftersom den europeiska utredningsordern ska 

inkludera alla typer av utredningsåtgärder omfattar den även möjligheten att ge order om 

åtgärder för att säkra och inhämta elektronisk bevisning.200 Om Beslagsutredningens förslag 

blir till verklighet i framtiden innebär det också att de nya tvångsmedlen kopiering och 

undersökning på distans kommer att läggas till i den svenska utredningsorderslagen som 

åtgärder andra medlemsstater får ge order om.201 

 

Trots att den europeiska utredningsordern i och för sig är tillämplig vid digital bevisning 

kvarstår det flera praktiska problem. En svårighet som uppstår när den digitala bevisningen är 

lagrad i molntjänster är t.ex. att det kan vara svårt eller till och med omöjligt att klarlägga var 

informationen är lagrad och därmed till vilken medlemsstat som ordern ska riktas.202 Det kan 

också vara så att informationen är lagrad utanför EU och då blir ordern inte tillämplig alls. 

Även i de fall det är möjligt att använda en utredningsorder blir handläggningstiderna på 30 

och 90 dagar dessutom mycket långa när de tillämpas i IT-miljön eftersom de digitala bevisen 

kan ändras, flyttas eller raderas när som helst.  

 

 Beslagsutredningens förslag om en ändrad syn på jurisdiktionen 

Ett sätt att effektivisera brottsutredningar skulle kunna vara om de nationella myndigheternas 

exekutiva jurisdiktion utvidgades så att de på egen hand kunde bereda sig tillgång till den 

elektroniska informationen. Det har länge varit tekniskt möjligt och i och med 

Beslagsutredningens förslag om undersökning på distans skulle det också kunna bli juridiskt 

möjligt. Det enda återstående hindret är således den folkrättsliga territorialitetsprincipen, men 

i den nya Beslagsutredningen ifrågasätts huruvida det egentligen stämmer att 

                                              
197 Det enda undantaget är en regel om att en viss åtgärd, att identifiera personer med abonnemang för visst 

telefonnummer eller IP-adress, alltid ska finnas i den verkställande statens lagstiftning, och att det därför är 
otillåtet för den verkställande staten att på den grunden använda en annan utredningsåtgärd än den som anges i 

ordern, se direktiv 2014/41/EU art. 10.2e.  
198 A.dir., art. 10.2e.  
199 SOU 2017:89, s. 292. 
200 Direktiv 2014/41/EU, art. 3.  
201 SOU 2017:100, s. 772. 
202 A.bet., s. 180. 
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territorialitetsprincipen utgör hinder för att svenska myndigheter på egen hand bereder sig 

tillgång till elektronisk information som lagras i andra länder.203  

 

I resonemanget om varför territorialitetsprincipen inte skulle utgöra hinder mot att vidta 

tvångsmedel i ett annat land anförs två typer av argument, vilka är sammankopplade med 

varandra. För det första anförs att det finns andra mer relevanta anknytningsfaktorer än 

lagringsplatsen för att avgöra jurisdiktionen när det kommer till elektroniska data. 

Lagringsplatsen är inte sällan slumpmässig och kan helt sakna koppling till både den 

misstänkta gärningspersonen, målsäganden och den brottsliga gärningen.204 Det andra 

argumentet som framförs är att det saknas konsensus kring hur territorialitetsprincipen ska 

tolkas och att ett flertal länder redan menar att det inte föreligger några folkrättsliga hinder 

mot inhämtning av digital bevisning, särskilt inte när den elektroniska informationen är lagrad 

i molntjänster. Dessa länder resonerar i sin tur i enlighet med det första argumentet, nämligen 

att lagringsplatsen inte är den mest relevanta anknytningsfaktorn för digital bevisning.205  

 

Beslagsutredningen är mycket tydlig med behovet av att ändra rättsläget för att förbättra 

brottsbekämpningen. Den gällande tolkningen av territorialitetsprincipen är inte anpassad till 

IT-miljön eftersom internet är globalt och saknar landsgränser. Digital information kan flyttas 

mellan länder eller finnas i flera länder samtidigt, och den kan göras tillgänglig var som helst 

oavsett var den är lagrad.206 Digital information beter sig därmed på ett helt annat sätt än vad 

som var möjligt när territorialitetsprincipen uppkom, och den fysiska plats där informationen 

lagras är ofta både ovidkommande och okänd för den som t.ex. sparar en fil i en molntjänst.  

 

Som nämnts menar utredningen istället att det finns anledning att fokusera på andra 

anknytningsfaktorer än lagringsplats som skulle kunna grunda jurisdiktion, särskilt vid loss of 

location. Att reglera detta genom lagstiftning anses dock inte lämpligt, utan utredningens 

mening är att de närmare förutsättningarna för jurisdiktion bör avgöras i rättspraxis.207 Det 

anges därmed inte vilka anknytningsfaktorer som istället bör användas eller vilken betydelse, 

om någon, som bör tillmätas lagringsplatsen. Däremot hänvisas det till SOU 2017:89 där 

utredningen om hemlig dataavläsning har gått in djupare på frågan. Där framhålls att det i 

                                              
203 SOU 2017:100, s. 363.  
204 A.bet., s. 374 f.  
205 A.bet., s. 363.  
206 A.bet., s. 374 f.  
207 A.bet., s. 375. 
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vissa andra länder tas hänsyn till t.ex. den misstänktes hemvist, var brottet har begåtts och 

hemvisten för den som äger det användarkonto som myndigheterna vill få tillgång till.208 

Utredningen om hemlig dataavläsning nämner också diskussioner som har förts i 

Europarådets kommitté T-CY om att betydelse skulle kunna tillmätas den plats där det finns 

någon som har möjlighet att ta bort uppgifterna eller som på annat sätt äger eller kontrollerar 

uppgifterna.209 

 

Bland remissinstanserna är många eniga om att andra faktorer än lagringsplatsen borde kunna 

få betydelse för jurisdiktionen men det råder blandade meningar kring hur detta kan och bör 

genomföras. Majoriteten av de remissinstanser som kommenterar jurisdiktionsfrågan 

efterfrågar mer tydlighet angående förutsättningarna för exekutiv jurisdiktion och menar att 

förutsättningarna i vart fall i grova drag bör anges i lagstiftningen och inte helt överlämnas till 

rättstillämpningen.210 Det finns även de som håller med om att förutsättningarna ska avgöras i 

rättspraxis, däribland Polismyndigheten som dock anger att tydliga förutsättningar bör anges i 

den kommande propositionen för att leda praxis i en enhetlig riktning.211 Vissa förespråkar ett 

mer försiktigt förfarande där Sverige inte bör gå vidare i frågan utan att det antingen krävs en 

internationell överenskommelse eller att det först bör bedrivas mer forskning på området.212 

Inte minst ur ett integritetsperspektiv vore det betydelsefullt att i största möjliga mån komma 

fram till en gemensam internationell ordning. Om myndigheterna får för stort utrymme att 

avgöra sin egen jurisdiktion finns risker för att många godtyckliga beslut kommer att fattas, 

särskilt då det i en nationell brottsutredning alltid kommer finnas faktorer som talar för att 

bevisningen har kopplingar till det egna territoriet.  

 

 Kommissionens förslag till nytt direktiv och förordning 

5.5.1 Inledning 

På EU-nivå har det i flera år diskuterats hur ett gemensamt regelverk skulle kunna utformas 

för att underlätta för just digital bevisinhämtning mellan medlemsstaterna, och i juni 2016 bad 

                                              
208 SOU 2017:89, s. 445. 
209 A.bet. s. 475 f. För att läsa rapporten från T-CY i sin helhet se Cybercrime Convention Committee (T-CY), 

Criminal justice access to electronic evidence in the cloud: Recommendations for consideration by the T-CY. 
Final report of the T-CY Cloud Evidence Group, TCY (2016) 5 rapport den 16 september 2016. 
210 Hovrätten för Skåne och Blekinge, dnr 32-18, s. 1; Göteborgs tingsrätt, dnr 0015/TGG2018, s. 1; 

Åklagarmyndigheten, dnr ÅM 2018-223, s. 3 f; Ekobrottsmyndigheten, dnr EBM2018-66, s. 3; Skatteverket, dnr 

202 34788-18/112, s. 1 f; Polisförbundet, dnr Ju2017/09710/Å, s. 1. Att för stort utrymme inte bör ges till 

rättstillämpningen stöds även av HD i NJA 2015 s. 631, p. 43. 
211 Polismyndigheten, dnr A038 507/2018, s. 1. 
212 Hovrätten för Skåne och Blekinge, dnr 32-18, s. 3; Lunds universitet, dnr V 2018/141, s. 3. 
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ministerrådet213 att kommissionen skulle lägga fram förslag på konkreta åtgärder för att uppnå 

detta. Flera av förslagen diskuteras fortfarande, däribland frågan om det på EU-nivå bör 

övervägas att fastslå anknytningsfaktorer som ska grunda verkställande jurisdiktion.214 I april 

2018 presenterade kommissionen emellertid förslag till ett direktiv och en förordning som 

syftar till att förenkla det europeiska samarbetet kring elektronisk bevisning. Om förslagen 

skulle komma att antas kommer det att ha stor betydelse för svensk rätt då både förordningar 

och direktiv är bindande rättsakter. En förordning är direkt tillämplig i alla medlemsstater från 

och med dess ikraftträdande medan ett direktiv innebär att den nationella lagstiftningen måste 

anpassas för att direktivets bestämmelser ska anses genomförda.215  

 

5.5.2 Direktivet om rättsliga företrädare  

Förslaget till direktiv går huvudsakligen ut på att de tjänsteleverantörer216 som erbjuder sina 

tjänster inom EU ska utse minst en rättslig företrädare. Denne ska ansvara för att ta emot, 

följa och verkställa beslut och förelägganden som medlemsstaternas myndigheter enligt den 

föreslagna förordningen (se avsnitt 5.5.3 nedan) ska få meddela för att säkra bevisning i 

straffrättsliga förfaranden.217 

 

I förslaget räknas även leverantörer av molntjänster som tjänsteleverantörer. Det krävs således 

inte att tjänsteleverantören är etablerad eller har servrar i medlemsstaterna. Det väsentliga är 

istället om tjänsteleverantören erbjuder sina tjänster i någon av medlemsstaterna.218 För att 

anses erbjuda tjänster i en medlemsstat föreslår kommissionen att det ska krävas dels ett 

möjliggörande för fysiska eller juridiska personer i en medlemsstat att använda de berörda 

tjänsterna, dels att det föreligger en väsentlig anknytning till medlemsstaten.219  

 

                                              
213 Ministerrådet är en av EU:s institutioner och heter officiellt Europeiska unionens råd men kallas ofta för 

ministerrådet eller rådet, se riksdagens EU-information [http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-

institutioner/ministerradet/#F%C3%B6rhandlar-och-beslutar-om-nya-lagar] 2018-12-10. 
214 Europeiska rådet [https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2016/06/09/criminal-activities-

cyberspace/] 2018-12-10. 
215 Europeiska unionen [https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_sv] 2019-01-04. 
216 Härvid avses varje fysisk eller juridisk person som tillhandahåller bl.a. sociala nätverk, elektroniska 

kommunikationstjänster och leverantörer av IP-adresser. För fullständig uppräkning se COM (2018) 226 art. 2.2. 

Twitter och Facebook anges som två exempel på leverantörer som omfattas av förslaget, se s. 8. 
217 A.a., art. 3.1-3.2.  
218 A.a., s. 8.  
219 A.a., art. 2.3. 
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En väsentlig anknytning bör enligt förslaget anses finnas om tjänsteleverantören har ett 

etableringsställe220 inom EU. Även om det saknas ett etableringsställe inom EU menar 

kommissionen att det bör finnas en väsentlig anknytning till en medlemsstat om det finns ett 

väsentligt antal användare i en eller flera medlemsstater eller om verksamheten är riktad mot 

en eller flera medlemsstater. I bedömningen av om verksamheten är riktad mot någon 

medlemsstat ska samtliga omständigheter beaktas. Bland dessa omständigheter räknas 

möjligheterna att beställa leverantörens varor eller tjänster i medlemsstaten, samt om 

leverantören i reklam eller kundservice använder det språk som allmänt används i 

medlemsstaten.221 

 

5.5.3 Förordningen om införande av utlämnande- och bevarandeorder 

Den föreslagna förordningen är tätt sammankopplad till direktivet och skulle innebära ett 

införande av en europeisk utlämnande- och bevarandeorder som ska kunna riktas direkt mot 

de tjänsteleverantörer som erbjuder sina tjänster i unionen.222 Förslaget om en europeisk 

utlämnandeorder innebär att det ska gå att utfärda krav på att en tjänsteleverantör utlämnar 

elektroniska bevis till den myndighet som utfärdar ordern.223 En europeisk bevarandeorder 

ska kunna utfärdas om en nationell myndighet vill att en tjänsteleverantör bevarar vissa bevis 

till en eventuell framtida begäran om att bevisen ska lämnas ut.224  

 

De tjänsteleverantörer som en order ska kunna riktas mot definieras på samma sätt som 

tjänsteleverantörerna i förslaget till direktiv och ordern föreslås därmed kunna riktas även mot 

tjänsteleverantörer som tillhandahåller molntjänster.225 I praktiken innebär förslaget att ordern 

skulle få riktas mot alla de större kommunikations- och lagringstjänsterna som Facebook, 

Twitter, iCloud och Google Drive eftersom dessa uppfyller kraven på att vara 

tjänsteleverantörer som erbjuder sina tjänster inom EU. Ordern ska i första hand ställas direkt 

till den rättsliga företrädare som tjänsteleverantören har utsett.226 Att ordern riktas direkt till 

tjänsteleverantörer, och däribland molntjänsteleverantörer, innebär en väsentlig skillnad 

                                              
220 Härvid avses en plats där det sker ett faktiskt bedrivande av en ekonomisk verksamhet under obestämd tid 

genom en stabil infrastruktur, eller en plats där verksamheten förvaltas genom en stabil infrastruktur, se COM 

(2018) 226, art. 2.4.  
221 A.a., skäl 13.  
222 A.a., art. 1.1. 
223 A.a., art. 2.1. 
224 A.a., art 2.2.  
225 Se COM (2018) 226, art. 2.2-2.4 och COM (2018) 225 art., 2.3-2.5 
226 COM (2018) 225, art. 7.1. I artikeln anges “rättsligt ombud” istället för rättslig företrädare. Begreppen har 

dock en och samma betydelse, se de engelska dokumenten där uttrycket “legal representative” används i både 

förslaget till direktiv och förordning. 
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jämfört med den europeiska utredningsordern som bara får riktas mot en statlig myndighet. 

Den faktiska lagringsplatsen skulle för första gången helt sakna betydelse och det skulle inte 

heller spela någon roll om informationen lagras i flera stater samtidigt eller om det är oklart 

var informationen befinner sig geografiskt vid varje given tidpunkt.  

 

Efter att tjänsteleverantören mottagit en utlämnandeorder ska den enligt förslaget verkställas 

och de begärda uppgifterna ska översändas till den utfärdande staten inom 10 dagar alternativt 

6 timmar i vissa nödsituationer.227 Detta är alltså betydligt snabbare än den vanliga tidsfristen 

på 30 dagar som gäller enligt den europeiska utredningsordern. Förordningen föreslås dock 

inte ersätta reglerna om den befintliga europeiska utredningsordern. De nationella 

myndigheterna i den utfärdande staten ska istället ha möjlighet att välja vilken slags order de 

vill tillämpa för att säkra och inhämta elektronisk bevisning i en annan medlemsstat.228 Som 

exempel anges att den europeiska utredningsordern kan komma att väljas om inhämtning av 

elektroniska bevis endast är en av många åtgärder som ska vidtas i utredningen.229 

 

Det anses särskilt betydelsefullt att kunna ge order till de tjänsteleverantörer som erbjuder 

domännamn, IP-adresser och andra tjänster som kan möjliggöra identifiering av 

gärningspersoner och brottsoffer på internet.230 I förslaget gäller olika krav för olika slags 

uppgifter, där överlämnande av uppgifter som i första hand används för att identifiera 

brottsmisstänkta anses innebära ett mindre ingrepp i enskildas rättigheter än uppgifter som 

avslöjar mer om användarens kontakter, vistelseort och övriga lagrade data.231 Detta har i 

förslaget utformats så att en utlämnandeorder som gäller abonnentuppgifter232 eller 

åtkomstuppgifter233 ska kunna utfärdas i utredningar av alla slags brott.234 Utlämnandeorder 

för transaktionsuppgifter235 eller innehållsdata236 ska däremot endast få utfärdas om brottet i 

den utfärdande staten är belagt med ett maximistraff om åtminstone 3 års fängelse, alternativt 

                                              
227 COM (2018) 225, art. 9.1-9.2. 
228 A.a., art. 23. 
229 A.a., skäl 61.  
230 A.a., skäl 18.  
231 A.a., skäl 23. 
232 Härvid avses alla uppgifter om en abonnents eller kunds identitet samt tjänstetypen och dess varaktighet, a.a., 

art. 2.7. 
233 Härvid avses sådana uppgifter som är strängt nödvändiga för att identifiera tjänsteanvändaren och som rör 

inledande och avslutande av en användares åtkomst till en tjänst, a.a., art. 2.8. 
234 A.a., art. 5.3. 
235 Uppgifter om en tjänsteleverantörs tillhandahållande av en tjänst, vilka tjänar till att ge information om 

tjänsten, t.ex. uppgifter om var en elektronisk utrustning finns eller vart ett meddelande har skickats, a.a., art. 2.9. 
236 Alla uppgifter som är digitalt lagrade med undantag för abonnentuppgifter, åtkomstuppgifter och 

transaktionsuppgifter. Hit hör t.ex. dokument innehållande text, bilder och ljud, a.a., art. 2.10. 
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om det rör sig om vissa särskilda cyberrelaterade brott eller brott med koppling till 

terrorism.237  

 

I förslaget framhålls att det är av stor vikt att det på ett effektivt sätt ska vara möjligt att kunna 

säkra och inhämta elektronisk bevisning, men att dessa åtgärder ska vara förenliga med 

bestämmelserna om grundläggande rättigheter. Som särskilt skyddsvärda i sammanhanget 

nämns bl.a. principerna om nödvändighet, proportionalitet, rättssäkerhet och integritet.238 Som 

villkor för utfärdande av en order krävs därmed att den är nödvändig och proportionerlig.239 

Från mottagarens, dvs. tjänsteleverantörens, sida går det därför att motsätta sig verkställighet 

av ordern vid ett antal olika situationer, bl.a. om ordern uppenbart strider mot grundläggande 

rättigheter eller om den är uppenbart oskälig.240 I och med att ordern ska riktas till privata 

företag och inte till nationella myndigheter föreslås det däremot, till skillnad från vad som 

gäller för den europeiska utredningsordern, ingen möjlighet att vägra verkställighet pga. att 

det saknas dubbel straffbarhet för den misstänkta gärningen.  

 

När kommissionen arbetar med förslag på nya EU-regleringar sker det också en bedömning 

av vilka slags konsekvenser som olika förslag kan innebära för EU:s medborgare. I 

utvärderingen av hur kommissionens förslag skulle kunna påverka fundamentala rättigheter 

deltog både interna och externa experter på sådana rättigheter och på dataskydd.241 I 

konsekvensbedömningen anges att kommissionens förslag, om det röstas igenom, kan 

påverka ett flertal fundamentala rättigheter. Här nämns bl.a. rätten till skydd för personliga 

data, rätten till respekt för privat- och familjelivet samt rätten till yttrandefrihet.242 Vidare 

anförs att eftersom utlämnandeordern åtminstone beträffande vissa slags uppgifter inte skulle 

vara begränsad till utredningar av allvarlig brottslighet bör den utfärdande myndigheten i 

varje enskilt fall vara skyldig att försäkra att en utlämnandeorder är nödvändig och 

proportionerlig i förhållande till brottets allvarlighet.243  

 

                                              
237 COM (2018) 225, art. 5.4. 
238 A.a., skäl 2.  
239 A.a., art. 5.1 och 6.2. 
240 A.a. art. 14.4f och 14.5e. 
241 Commission staff working document: Impact assessment accompanying the document Proposal for a 

Regulation of the European Parliament and of the Council on European Production and Preservation Orders for 

electronic evidence in criminal matters and Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council laying down harmonised rules on the appointment of legal representatives for the purpose of gathering 

evidence in criminal proceedings, SWD (2018) 118, s. 92. 
242 A.a., s. 92 f. 
243 A.a., s. 94.  
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Konsekvensbedömningens slutsats är att en europeisk utredningsorder skulle respektera 

fundamentala rättigheter så länge den är proportionerlig och förenad med säkerhetsåtgärder. Å 

andra sidan menar man att det återstår ett behov av att på EU-nivå reglera vilka 

säkerhetsåtgärder som ska gälla om nationella myndigheter bereder sig direkt tillgång till 

elektronisk bevisning, alltså utan att vända sig till en tjänsteleverantör eller begära rättslig 

hjälp av myndigheter i den andra medlemsstaten. Här åsyftas m.a.o. förfarandet som tillämpas 

i flera länder och som Beslagsutredningen nu också föreslår, att låta den egna jurisdiktionen få 

avgöras av andra faktorer än lagringsplatsen. Konsekvensbedömningen menar att avsaknaden 

av gemensam reglering gör att det inte finns någon garanti för ett likvärdigt och högt skydd 

för EU:s medborgare.244 

 

 Avslutande diskussion 

 

Frågan om myndigheternas möjligheter att säkra digital bevisning innebär onekligen svåra 

avvägningar mellan intressena att förbättra den brottsbekämpande verksamheten och att 

skydda enskildas personliga integritet. Det är därför positivt att frågan utreds grundligt och att 

det i lag klargörs vilka rättigheter och skyldigheter som ska gälla för myndigheterna vid 

tvångsmedelsanvändning. Det finns också ett mycket stort behov av att reformera 

lagstiftningen så att den anpassas efter att kunna säkra den digitala informationen och inte 

bara den digitala informationsbäraren, eftersom informationen numera ofta lagras externt. 

 

Den digitala bevisningen innebär emellertid vissa särskilda problem vilka enligt mig 

huvudsakligen beror på att den digitala data som finns på våra elektroniska 

informationsbärare, användarkonton och externa lagringstjänster innehåller stora mängder 

personlig information, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. I princip allt som sker i 

IT-miljön lämnar digitala spår och att bereda sig tillgång till den informationen är ett mycket 

långtgående ingrepp i privatlivet, framförallt eftersom åtgärderna riktas mot någon som ännu 

inte är dömd för brott. Efter att ha analyserat Beslagsutredningen menar jag att den på flera 

håll öppnar upp för betydande integritetsrisker. Ett exempel på detta är förslaget om att 

samtliga kopior ska sparas till dess att det kommit en lagakraftvunnen dom, utan någon övre 

tidsgräns. Det kan i och för sig vara nödvändigt att spara vissa kopierade handlingar under en 

lång tid, men med hänsyn till att dagens spegelkopior ofta innehåller enorma mängder 

                                              
244 SWD (2018) 118, s. 95 f. 
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sidoinformation borde det vara motiverat att sådan information får raderas vid någon tidigare 

tidpunkt.  

 

Jag tror att en anledning till de integritetsrisker som finns i förslaget är att det råder en något 

föråldrad syn på vad ett tvångsmedel egentligen utgör. Enligt Beslagsutredningen och 

gällande rätt anses nämligen tvångsmedelsanvändningen vara avslutad redan när en kopiering 

är avslutad eller ett beslag hävt, och att därefter förvara kopior anses inte utgöra någon större 

rättighetsinskränkning. Samma syn speglas i att Beslagsutredningen tycks se det som en 

självklarhet att kopiering utgör ett mindre ingripande tvångsmedel än beslag. Jag menar 

däremot att denna ordning inte är självklar i dagens samhälle när kopiorna ofta har gjorts av 

digitala data som innehåller enorma mängder information om både den som drabbats direkt 

och indirekt av tvångsåtgärden. Vid tillämpning av proportionalitetsprincipen innebär 

dessutom ett ingrepp i personlig frihet och integritet en allvarligare rättighetsinskränkning än 

ingrepp mot egendom. Att inneha sådan information mot den drabbades vilja borde kunna 

inrymmas i definitionen av ett tvångsmedel och därför motivera att informationen i enlighet 

med behovsprincipen raderas när syftet med kopieringen har uppnåtts eller när kopieringen 

inte har visat sig leda till det förväntade resultatet. 

 

Integritetsriskerna i kommissionens förslag om införande av en europeisk utlämnande- och 

bevarandeorder är mer svårbedömda. Det torde bli av stor betydelse hur lätt eller svårt det i 

praktiken blir för tjänsteleverantörerna att motsätta sig verkställighet av en order, men också 

vilket intresse och vilka förutsättningar varje enskild tjänsteleverantör kommer ha för att göra 

sådana bedömningar. Både Beslagsutredningen och kommissionen visar dock tydligt att vi rör 

oss mot ett brottsbekämpande som kommer att ske över landsgränserna, antingen genom order 

som verkställs genom ömsesidigt erkännande eller genom att medlemsstaternas egen 

jurisdiktion utvidgas så att hjälp från de andra staterna blir överflödig. Om det senare 

alternativet väljs är det önskvärt att tydliga och gemensamma regler sätts upp för att undvika 

skönsmässiga bedömningar där staterna alltid anser sig ha jurisdiktion oavsett lagringsplats. 

En sådan ordning skulle riskera att orsaka både konflikter och osäkerhet kring vilket skydd 

som gäller för enskildas digitala information. Trots att internet är globalt innebär 

territorialitetsprincipen dessutom alltjämt ett skydd mot intrång från andra stater. Att som 

Beslagsutredningen föreslår lämna en sådan viktig fråga helt till rättstillämpningen vore 

otillräckligt om vi ska uppnå en enhetlig, likformig och förutsebar uppfattning om den 

exekutiva jurisdiktionen inom EU. 
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