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Abstract

Information technology evidence consists of a mix of representations of various applications of digital electronic equipment,
and can be brought to the fore in all contexts that result in legal decisions. The occurrence of such evidence in legal
proceedings, and other legal decision-making, is a phenomenon previously not researched within legal science in Sweden.
The thesis examines some of the consequences resulting from the occurrence of information technology evidence within
Swedish practical legal and judicial decision-making. The thesis has three main focal points. The first consists of a broad
identification of legal problems that information technology evidence entails. The second focal point examines the legal
terminology associated with information technology evidence. The third focal point consists of identifying sources of error
pertaining to information technology evidence from the adjudicator’s point of view.
The examination utilizes a Swedish legal viewpoint from a perspective of the public trust in courts. Conclusions include
a number of legal problems in several areas, primarily in regards to the knowledge of the adjudicator, the qualification of
different means of evidence and the consequences of representational evidence upon its evaluation. In order to properly
evaluate information technology evidence, judges are – to a greater extent than for other types of evidence – in need of
(objective) knowledge supplementary to that provided by parties and their witnesses and experts. Furthermore, the current
Swedish evidence terminology has been identified as a complex of problems in and of itself. The thesis includes suggestions
on certain additions to this terminology. Several sources of error have been identified as being attributable to different
procedures associated with the handling of information technology evidence, in particular in relation to computer forensic
investigations.
There is a general need for future research focused on matters regarding both standards of proof for and evaluation of
information technology evidence. In addition, a need for deeper legal scientific studies aimed at evidence theory has been
identified, inter alia regarding the extent to which frequency theories are applicable in respect to information technology
evidence. The need for related further discussions on future emerging areas such as negative evidence and predictive
evidence are foreseen.
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Författarens förord
Under de cirka fyra och ett halvt års tid som har förflutit sedan detta avhandlingsprojekt inleddes har olika personliga aktiviteter bidragit till avhandlingens tillkomst. Ett viktigt inslag är mina tekniskt inriktade studier, dels vid
Kungliga Tekniska högskolan (KTH), dels vid Polishögskolan Sörentorp
(PHS) i samband med det interna vidareutbildningsprogrammet It-forensisk
grundutbildning, delkurs 1 (2012).1 Jag har även haft stort utbyte av utvecklingsuppdraget för delar av programmets andra delkurs.2 I övrigt har jag även
gjort studiebesök vid myndigheter och närvarat under huvudförhandlingar i
domstolar. Jag har kunnat utbyta tankar med praktiskt verksamma jurister
som domare, advokater och åklagare m.fl., och med tekniker, såväl akademiskt förankrade som polisiärt och civilt verksamma. Jag har också fått möjlighet att delta i Swedish Standards Institutes möten inom standardiseringsarbetet SIS/TK 576 Kriminaltekniska tjänster. Som en kvalitetshöjande åtgärd inom den juridiska grundutbildningen vid Stockholms universitet har
även utrustning för s.k. mobile forensics införskaffats.3 Därigenom har jag
kunnat få en fördjupad förståelse för olika arbetsmetoder med s.k. it-forensiska verktyg. Detta har sin tur lett till ökade insikter om faktorer av betydelse för identifiering av felkällor i samband med sådan verksamhet, en av
avhandlingens centrala fokuspunkter. Sammantaget har dessa aktiviteter och
åtgärder bidragit till att perspektiven på forskningsämnet kunnat breddas och
att flera olika infallsvinklar kunnat belysas.
En rad människor ska samtidigt tackas för sina respektive insatser under
resans gång. Inledningsvis önskar jag varmt tacka mina handledare, professorn i rättsinformatik Cecilia Magnusson Sjöberg och professorn i processrätt, Christian Diesen för att under drygt fyra års tid tålmodigt ha uthärdat
mina bitvis nyckfylla infall under såväl möten som i mail och telefonsamtal.
Att ha fått tillgång till ert kunskapsförråd har varit en ödmjukande upplevelse samtidigt som ert handledarskap med råge har överträffat alla mina förväntningar. Stort tack till er båda!
Jag vill också stort och varmt tacka Linnéa Holmén, min fantastiska fästmö. Utöver att korrekturläsa avhandlingen har hon bidragit till dess tillkomst på många andra olika sätt. Utan hennes tålamod och stöd hade avhandlingsprojektet inte kunnat genomföras. Tack min älskade!

1

Se Polismyndigheten (utg.), Polishögskolan 2014 Kurskatalog Fortbildningar och vidareutbildningar, Informationsgruppen, Polishögskolan, 2014-06-09, ”polishogskolan.se/PageFiles/
42385/1/Polish%C3%B6gskolans%20kurskatalog.pdf”, s. 32 f., lydelse 2015-12-31.
2
Jfr a.a.
3
Se Juridiska fakultetens utbildningsutskott vid Stockholms universitet beslut 2012-02-07,
ärende nr 7, dnr SU 51-0328-12 samt licensavtal av den 26 april 2012 mellan juridiska institutionen vid Stockholms universitet och Micro Systemation AB (License agreement for Micro
Systemation XRY forensic pack).
x

Samtidigt ska ”doktormuttern” professorn i lingvistik, Kristina Svartholm,
tackas för att hon med flit och nit – och i omgångar – har språkgranskat
manuskriptet (dock varken förord eller fotnoter!) och lämnat viktiga synpunkter. Hennes oförtrutna engagemang och påhejande under tidvis svåra
utmaningar i avhandlingsförfattandet förtjänar ett hedersomnämnande. Tack!
Tackas ska även alla professorer, lektorer, doktorander och övriga kollegor som på olika sätt bidragit till avhandlingen. Ett särskilt varmt tack riktas
till professorerna Marianne Levin, Peter Seipel, Mauro Zamboni, Anders
Hultqvist, Lars Heuman, Petter Asp och Peter Wahlgren som ägnat tid åt
värdefulla samtal under projektets gång. Katrin Lainpelto ska samtidigt
tackas för viktiga i-sista-minuten-råd.
Tack ska även framföras till forensiker och övrig personal vid den tidigare
enheten för Dokument och informationsteknik, SKL för värdefulla bidrag
och insikter. Bertil Ramsell vid Polishögskolan Sörentorp ska tackas, liksom
Bengt Angerfelt (tidigare vid Säkerhetspolisen), Michael Nylén och Torbjörn Lofterud vid iBas/KrollOnTrack, André Catry vid Bitsec, Henrik
Nilsson vid Terminologicentrum samt advokaterna Carla Pantzar, Conny
Larsson och Lars Perhard för att ha bidragit med underlag och – bitvis tämligen långa – värdefulla diskussioner och meningsutbyten. Jag vill samtidigt
framföra ett tack till alla poliser, åklagare, domare, advokater, verksjurister,
tekniker och övriga deltagare som ingått i avhandlingsprojektets referensgrupp.
Ett varmt tack ska också framföras till professor Mats Brorsson och lektorn Hans Lunell som ägnat tid åt att ge mig såväl synpunkter på delar av
manuskriptet som fördjupade kunskaper i datalogi. Gottfrid Svartholm Warg
ska samtidigt tackas för att ha lämnat perspektivbildande input.
Ulf Färjare ska tackas för att ha förmedlat sin övertygelse om att projektet
skulle slutföras – långt innan det inleddes. Jag är också mycket tacksam för
de synpunkter som professorn i filmregi, Göran Du Rées, lämnat på de delar
av avhandlingen som är inriktade mot digitala bilder. Tack också till Jussi
Karlgren som offrade delar av sin julefrid och försåg mig med uppslag om
specifik referenslitteratur. Advokaterna Måns Sjöstrand och Karl-Fredrik
Björklund ska också tackas för sina respektive samlade insatser under resans
gång.
En viktig förutsättning för att kunna forma och behärska avhandlingsämnet har varit de grundläggande kunskaper om hård- och mjukvaror som jag
tillgodogjort mig i de tidiga ungdomsåren. Peter Sandblom ska tackas för att
ha försett mig med detta fundament.
Jag har också erhållit ett forskarstipendium ur Tore Alméns minnesfond
för vilket jag är tacksam.
Avslutningsvis vill jag tacka mina vänner som troget stått mig bi trots att
det inte funnits något utrymme för umgänge under dessa år.
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1

Introducerande upptakt

Bevisning som har genererats genom tillämpningar av digital elektronik används i dag i olika rättsliga sammanhang. Exempelvis förekommer i praxis
benämningar som skärmdump, e-postmeddelande, logg, telefon- respektive
masttömning och it-forensisk undersökning.4 Den kvantitativa förekomsten
av sådant bevismaterial i domstolar och i andra situationer är svår att överblicka, liksom tillhörande problematik. Redan ansatsen att ur svensk synvinkel skapa en grund för en historisk betraktelse av sådant bevismaterial
innebär flera utmaningar. Någon tidigare enskild samlad kunskapskälla eller
konsoliderad framställning har inte kunnat återfinnas. Något tidigare försök
att från rättsvetenskapligt håll anlägga ett övergripande perspektiv har heller
inte anträffats. Ambitioner att behandla ämnesrelaterade frågor med rättslig
anknytning härrör, med enstaka undantag, för övrigt främst från författare
som har sin akademiska förankring inom datavetenskapen.
Denna kontaktyta för teknik och juridik refereras ofta till som digitala
eller elektroniska bevis, och på engelska som computer evidence, digital
evidence och electronic evidence (m.fl. andra beteckningar).5 Problematik i
samband med hanteringen av sådant bevismaterial började diskuteras i USA
under 1970- och 1980-talen, främst till följd av ett där samordnat myndighetsinitiativ.6 Ämnesområdet har sedan dess kommit att få en betydande
internationell utbredning. Litteraturen om ämnet har ökat i omfattning sedan
tiden kring 2005 och framåt. Utbudet består främst av uppsatser, avhandlingar och facklitteratur med datavetenskaplig inriktning. Under senare år har
ämnet även kommit att uppmärksammas från juridiskt håll, internationellt
sett.
För svenskt vidkommande kan detta ämne hittills sägas stå rättsvetenskapligt obehandlat, i vart fall som ett självständigt fristående forskningsområde. Olika omständigheter får antas ha bidragit till förhållandet. En orsak
kan t.ex. vara den svenska traditionella synen på bevis. Den än i dag
gällande kapitelindelningen av de särskilda bevismedlen uppräknade i 36–40
kap. i 1942 års rättegångsbalk (1942:740) [cit. RB],7 nämligen förhör med
vittne samt med part och målsägande, skriftligt bevis, syn och sakkunnig, har
behållits tämligen intakt sedan indelningen föreslogs 1938.8 Med utgångs4

För olika konkreta exempel, se t.ex. avsnitten 4.4 och 3.6.
Den variationsrika begreppstillämpningen i detta hänseende belyses närmare i avsnitt 5.
6
Se vidare i avsnitt 3.4.
7
Processlagberedningen har beskrivit dessa som ”…kapitlen om de särskilda bevismedlen...”,
se SOU 1938:44 s. 384, jfr även a.a., s. 293. Jfr även beskrivningen ”...de i lagen upptagna
särskilda bevismedlen...” i a.a., s. 38, jfr även a.a., s. 44.
8
Jfr SOU 1938:43 s. 82 ff. Tillägget om målsägande som inte för talan i 37 kap. RB gjordes
1988 efter de förslag som lämnats av 1977 års rättegångsutredning (Ju 1977:06), se prop.
5
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punkt i RB har inga andra bevismedel begreppsbestämts eller definierats till
typ, sort eller form. Enligt vad som ofta benämns principen om fri bevisföring (35 kap. 1 § 1 st. RB)9 uppställs heller inte några särskilda krav på
beskaffenheten av teknikanknuten bevisning – eller på bevisning överlag –
för att tillåtas i svensk domstol.10
Dessa rättsliga förutsättningar kan antas ha bidragit till en generell
osäkerhet vid juristers och andras hantering av ifrågavarande bevisning.11
Förhållandet utgör troligtvis samtidigt en starkt bidragande orsak till att
begreppsbildningen inom området utvecklats inkonsekvent (vilket närmare
behandlas i avsnitt 5).
Vad som t.ex. inom viss doktrin och i praxis har kommit att benämnas teknisk
bevisning, såsom utkomst av kriminalteknisk eller forensisk verksamhet och
datorgenererat eller i övrigt teknikrelaterat bevismaterial, avser inte något enskilt
homogent bevismedel.12 I avsaknad av enhetliga och bevisrättsliga definitioner
ges bevisningen vitt skilda benämningar i olika sammanhang.13

Med sina rötter i 1930-talets syn på bevis, kunskap och information, kan
indelningen av bevismedlen i RB framstå som omodern.14 Att synsätten
sedan dess har förändrats, såväl som vissa rättsliga förutsättningar i övrigt,
skulle i sig kunna motivera förnyelser av regleringen.15 Det är dock inte en
målsättning med denna avhandling att söka besvara frågor om varför
lagstiftningen i detta hänseende har bestått oförändrad. Ambitionen är i
stället att belysa vissa konsekvenser av den nu gällande ordningen.
Avsaknaden av rättsliga definitioner av bevisningens beståndsdelar bidrar
till att försvåra en överblick och historisk sammanställning av hur sådant
bevismaterial tidigare har behandlats inom rättskällorna. Utan enhetligt
använda benämningar blir denna sammantagna förekomst och behandling
svårbedömd. Genom att olika begrepp tillämpas för bevisningen utan strin1986/87:89 s. 1. En gemensam sammanförd reglering av de tidigare åtskilda reglerna för
partsförhör i tvistemål respektive brottmål bedömdes då vara lagtekniskt fördelaktig, se a.a., s.
22 och 132.
9
Se vidare i avsnitt 2.5.
10
I svensk rätt görs vissa undantag från denna princip vilket närmare behandlas i avsnitt 2.5.
Genom Europadomstolens praxis har vissa krav kommit att uppställas som inte är helt
förenliga med den svenska liberala synen på bevis tillåtlighet, se vidare i a.st.
11
Jfr t.ex. uttalandet i JO 2013/14 s. 19.
12
För en översiktlig analys av begreppstillämpningen i samband med teknisk bevisning, se
vidare i avsnitt 5.1. För bevisning som härrör från it-miljöer kan innebörden av termen
bevismedel uppfattas som oprecis, se vidare i avsnitt 5.3.
13
Jfr t.ex. Kronqvist, S., Brott och digitala bevis, 2013, s. 19 f. Se även avsnitt 5.
14
Westberg har anfört att RB:s bevismedelsindelning speglar den syn på kunskap, bevis och
informationsåtkomst som rådde vid RB:s tillkomst under 1930-talet och tycks förorda ett
modernare betraktelsesätt, se Westberg i JT 2011–12 s. 358. Jfr även Datastraffrättsutredningens konstaterande i SOU 1992:110 s. 343.
15
Se a.st.
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gent systematik försvåras t.ex. sökningar i rättsdatabaser.16 Att dra slutsatser
om hur domstolar i enskilda fall resonerat vid bevisprövningen av just sådan
bevisning försvåras av samma skäl.17 Det förekommer även bevis i form av
utsagor som relaterar till användning av digital elektronik och informationsteknik (it).18 Redan att få ta del av sådana utsagor, exempelvis vittnesmål
som dokumenterats genom ljudupptagningar eller ljud- och bildupptagningar, kan efter en lagakraftvunnen dom vara problematiskt.19 De övriga
administrativa rutiner som kringgärdar justitieautomationen i domstolar kan
heller inte sägas underlätta arbetet med att försöka generera sådana
överblickar.20
För att kunna bedöma om viss, vid domstol eller annan myndighet, åberopad
bevisning utgör handlingar i tryckfrihetsförordningens (1949:105) [cit. TF]21
mening kan det förutsättas att man har kännedom om vilka programvaror som
myndigheten kan tillgå, jfr t.ex. 2 kap. 3 § 2 st. och 6 § TF.22 Så kan exempelvis
vara fallet då en part åberopat bevisning genom att tillsända myndigheten filer
genom e-post.23 Att få kunskap om vilka programvaror som vid denna
avhandlings tillkomst fanns tillgängliga inom landets domstolar innebar en
betydande arbetsinsats, både för avhandlingsförfattaren och för Domstolsverket.24

16

Om hur vissa rättsdatabaser har använts inom ramen för detta avhandlingsarbete, se vidare i
avsnitt 1.5.1.
17
Diesen har framhållit att det endast utifrån domskäl blir generellt problematiskt att utläsa,
och därmed dra några säkra slutsatser om, hur domare de facto resonerat kring bevisningen, se
Diesen, C. i Festskrift till Nils Nygaard, 2002, s. 1. Jfr även Heuman som anfört att man inte
alltid kan bedöma huruvida ett rättsligt beslutsfattande vilar på objektiv grund genom att
studera beslutens innehåll, se Heuman i JT 2004–05 s. 44.
18
Ibland används elektronik och informationsteknik, eller it, synonymt. Digital elektronik
definieras stipulativt för avhandlingen i avsnitt 1.3.3.1, om informationsteknik och
näraliggande ord, se avsnitt 5.2.2.
19
Vittnesmål ska i första hand dokumenteras genom ljud- och bildupptagningar, se 6 kap. 6 §
1 st. RB, alternativt genom ljudupptagningar i underinstanser, se lagrummets andra stycke.
Upptagningarna ska därefter gallras senast sex veckor efter lagakraftvunnen dom vilket följer
av 20 § MålF, se även SOU 2008:93 s. 30 f. och 96. Några generella hinder för att låta gallringen ske tidigare uppställs inte. I praktiken gallras sådana upptagningar ofta direkt i samband med att det slutliga avgörandet vunnit laga kraft. En önskan att efter gallring få ta del av
sådana upptagningar ska inte kunna tillgodoses av domstol. EMR-utredningen har uppmärksammat behovet av en översyn av bestämmelserna, se SOU 2012:93 s. 67 f.
20
Om justitieautomation som en uppsamlande term för att beskriva it-användningen inom
domstolsväsendet, se Magnusson Sjöberg 1992, s. 73 samt avsnitt 3.4.2 i denna avhandling.
21
Senast omtryckt i SFS 2015:151.
22
Se även Bohlin, A., Offentlighetsprincipen, 2015, s. 47 ff. samt vidare i avsnitt 3.4.2.1 i
denna avhandling.
23
Jfr t.ex. JO 2013/14 s. 69.
24
Se vidare i avsnitt 3.4.2.1 i denna avhandling.
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En ytterligare möjlig bidragande orsak till svårigheterna med att s.a.s. ta
ett helhetsgrepp om ämnet är den tämligen komplexa materian. Att behandla
aspekter på sådant bevismaterial med rättsvetenskaplig metodik, och
samtidigt besitta förmågan att orientera sig i teknisk nomenklatur samt
datavetenskapliga perspektiv och skrifter, innebär betydande utmaningar.

1.1

Ämnespresentation

I detta avsnitt redovisas ämnet och aktuella förhållanden som talar för
behovet av rättsvetenskaplig forskning om ämnet. Här presenteras även
avhandlingens utgångspunkter, problemformuleringar, övergripande syfte
och fokuspunkter.
1.1.1
Några indikationer
Nationellt sett är diskussionen begränsad om konsekvenser av att använda
bevismaterial som tillkommit med hjälp av it (inbegripet digital elektronik).25
Detta kontrasterar mot de långtgående politiska målsättningar som kommit
till uttryck genom åren.26 Informationsteknologikommissionens mål uppgavs
exempelvis 1994 vara att Sverige skulle ”...tillhöra den globala utveck[-]
lingens absoluta spjutspetsar när det gäller varje del av utnyttjandet av
informationsteknologin.”27 (egen kursivering). I ett än mer ambitiöst
regeringsbeslut 2011 bestämdes att Sverige, inom ramen för den it-politiska
strategin, ska vara ”...bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter...”28 (egen kursivering). Vissa konsekvenser identifierades i den
digitala agenda29 som låg till grund för det senare beslutet. Av 22
sakområden30 angavs i agendan bland annat områdena för informationssäkerhet och it-infrastrukturell påverkan,31 vissa frids-, frihets- och
integritetskränkningar32 samt kriminella aktiviteter med användning av
internet, och behov av brottsbekämpning som emanerade därur.33
Någon mer fördjupande problemanalys presenterades inte i denna agenda.
25

Om den här använda terminologin, se vidare i avsnitten 1.3.3.1 samt 5.2.2.
Olika nationella politiska framtidsvisioner har proklamerats i decennier för att stimulera
teknikanvändning. Huvudprincipen i Dataindustriutredningens direktiv (1974) var exempelvis
att ”...introduktion och användning av datateknik skall underlättas...”, se SOU 1974:10 s. 83.
Regeringen har under 2000-talet initierat olika nationella program för att öka it-användningen
hos företag, se SOU 2012:63 s. 34 f. samt SOU 2012:21 s. 81.
27
Se prop. 1993/94:177 s. 115 samt dir. 1994:42.
28
Se SOU 2014:13 s. 25 samt Regeringens beslut 2011/342/ITP s. 6, 15 och 20. Jfr även
Digitaliseringskommissionens slutbetänkande med förslag inom ramen för uppdraget att verka
för detta mål i SOU 2015:91 s. 15 ff.
29
Regeringens beslut 2011/342/ITP.
30
Se SOU 2014:13 s. 25 och 27.
31
Se Regeringens beslut 2011/342/ITP s. 14 och 40.
32
Se a.a., s. 14.
33
Se a.st.
26
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I dag finns inga tecken som tyder på att it-användningen skulle minska,
varken generellt eller inom den brottsutredande verksamheten.
På EU-nivå har ett flertal åtgärder vidtagits, bland annat av Europol i
syfte att främja och stimulera användning och utveckling av it inom
medlemsstaternas brottsutredande verksamheter.34 En rad olika initiativ har
inletts från Europarådet inom ramen för Cybercrime Programme Office of
the Council of Europe (C-PROC)35 som har till uppgift att bistå itbrottskonventionens ratificerande stater, bland annat med att möta olika
utmaningar i samband med ”electronic evidence”.36 En av flera sådana
åtgärder består i att bedriva särskild utbildning av domare, åklagare och
brottsutredare.37 Behov av att utbilda domare om sådant bevismaterial har
även uppmärksammats på andra håll.38
Av de projekt som för närvarande bedrivs inom C-PROC kan exempelvis
nämnas Global Action on Cybercrime (GLACY) och Project Cybercrime@
Octopus.39 Inom projektet C-PROC har en särskild utbildning för domare tagits
fram, Introductory Cybercrime and Electronic Evidence Training for Judges and
Prosecutors.40 I Europeiska rådets vägledande underlag, Electronic evidence
guide,41 understryks bland annat behoven av domares förståelse för tekniska
aspekter i samband med ”electronic evidence”, var och hur sådan bevisning kan
finnas samt förståelse för den teknik och de applikationer som används för att
utvinna ”digital evidence”.42
34

Inom ramen för Europols verksamhet leds sådana aktiviteter för närvarande av European
Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS), som en del av Europol
Platform for Experts, se t.ex. Europol (utg.), Europol Platform for Experts (EPE), lydelse
2015-12-31. Om ENLETS verksamhet, se t.ex. ENLETS (utg.), Enlets PCP Briefing 15 Nov
2013, lydelse 2014-07-12.
35
Om C-PROC, se Cybercrime Programme Office of the Council of Europe (utg.), About CPROC, lydelse 2014-08-18.
36
Se a.st. Om it-brottskonventionen, se avsnitt 1.4.2.
37
Se t.ex. ovan i not 35 a.st. Konflikter kan exempelvis uppkomma mellan domares
(notoriska) vedertagna normer för verklighetsuppfattningen och de särpräglade förhållanden
som kan råda i maskinella it-miljöer, om detta se vidare i avsnitt 2.3.
38
Jfr t.ex. Buono, L., Investigating and prosecuting crimes in cyberspace: European training
schemes for judges and prosecutors, ERA Forum, 2010, s. 217 med i noterna 52–53 a.a.
gjorda hänvisningar.
39
Se t.ex. i not 35 a.st. Om The GLACY project on Global Action on Cybercrime, se Council
of Europe (utg.), GLACY project on Global Action on Cybercrime, lydelse 2015-08-12. Om
Project Cybercrime@Octopus, se Council of Europe (utg.), Project Cybercrime@Octopus,
lydelse 2015-08-12. Jfr även det sedan i december 2014 upphörda projektet Cyber
Crime@EAP project, se Council of Europe (utg.), Cybercrime@EAP, lydelse 2015-08-12.
40
Se t.ex. Council of Europe (utg.), Cybercrime Training for Judges and Prosecutors 'Basic
and Advanced Courses', C-PROC, Octopus Conference, Strasbourg, 6th to 8th June, 2012
(powerpoint-presentation), lydelse 2015-08-12.
41
Council of Europe, Data Protection and Cybercrime Division, Electronic evidence guide; A
basic guide for police officers, prosecutors and judges, version 1.0, Strasbourg, Frankrike, 18
mars 2013.
42
Se p. 9.3.1 i a.a., s. 156.
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EU har även stimulerat andra (externa) initiativ.43 Exempelvis har EU:s
sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik (FP7) under
2014 finansierat EVIDENCE-projektet (European Informatics Data
Exchange Framework for Court and Evidence).44 Projektet har bland annat
som målsättning att utveckla riktlinjer, rekommendationer och tekniska
standarder för enhetliga tillämpningar av ny teknik vid viss hantering av
”electronic evidence”.45
Inom EVIDENCE-projektet har bland annat scant jurisprudence identifierats
som en av flera major inconveniences gällande ”electronic evidence”.46

Också på nationell nivå, och företrädesvis i länder med anglo-amerikansk
rättstradition, har en med sådant bevismaterial tillhörande problematik
uppmärksammats. I USA har ämnet varit aktuellt sedan 1970-talet.47 Statistiska underlag, utvärderingar och uppföljningar med olika aspekter på digital
evidence har där producerats kontinuerligt av myndigheter, bland annat av
Justitiedepartementet i USA.48 Här kan nämnas att det i en sådan rapport från
2007 anfördes att användningen av digital evidence ökade inom samtliga
jurisdiktionsnivåer.49 Uppfattningen att man i den amerikanska moderna
domstolsprocessen i allt högre utsträckning förlitar sig på digital evidence
har också kommit till uttryck från datavetenskapligt håll.50

43

Exempelvis kan nämnas att ett knappt tiotal, närmast slutna, ämnesanknutna seminarier
sedan 2011 och framåt har hållits i regi av the Academy of European Law (ERA), se t.ex.
ERA - Academy of European Law (utg.), Our programme, ”era.int”, med »electronic
evidence» angivet som Keyword under Search, lydelse 2014-11-09. Jfr även Buono, L.,
Investigating and prosecuting crimes in cyberspace: European training schemes for judges
and prosecutors, ERA Forum, 2010, s. 207–218.
44
Se European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence (utg.), EU
practices and procedures for digital evidence gathering, lydelse 2015-08-12. Projektet
koordineras av det italienska forskningscentret CNR-ITTIG, se a.st.
45
Se European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence (utg.), Why is
it unique?, lydelse 2015-08-12 (egen översättning).
46
Se European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence (utg.),
Concept and objectives, lydelse 2015-08-12.
47
Jfr t.ex. Ds Fi 1975:3 s. 109. Se vidare i avsnitt 3.6.1 i denna avhandling.
48
Med Justitiedepartementet i USA avses Department of Justice (DoJ), se t.ex. benämningen i
SOU 2007:83 s. 69.
49
Se U.S. Department of Justice (utg.), Digital Evidence in the Courtroom: A Guide for Law
Enforcement and Prosecutors, s. xi, lydelse 2015-08-12. Jfr även Kessler, G. C., Judges’
Awareness, Understanding, and Application of Digital Evidence, JDFSL 2011, vol. 6, nr 1, s.
59.
50
Se t.ex. Bell, G. B. och Boddington, R., Solid State Drives: The Beginning of the End for
Current Practice in Digital Forensic Recovery?, JDFSL 2010, vol. 5, nr 3, s. 1.
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Under 2006 och 2007 anfördes bland annat från Department of Computer and
Information Technology vid Purdue University i USA att 80 % av samtliga mål i
amerikanska domstolar hade ”...some sort of digital evidence associated with
them...”.51 År 2008 uppskattade Mislan att sådant bevismaterial ingick i 80–90 %
av amerikanska brottsutredningar.52 Detta uppgavs vara en följd av att majoriteten av den amerikanska befolkningen ägde mobiltelefoner, datorer och annan
utrustning med digital elektronik.53 Mislan framhöll även vikten av att man inom
de brottsutredande myndigheterna fick utbildning om hur bevisning kunde
utvinnas ur sådan utrustning.54

År 2009 anfördes i en rapport från USA:s nationella forskningsråd
National Research Council (NRC) att kunskapsfältet kring digital evidence
hade genomgått en förhållandevis hastig mognadsprocess, och alltjämt
medförde utmaningar.55 Främst betonades vissa osäkerhetsfaktorer som
avsåg utövare av s.k. it-forensisk verksamhet.56 I rapporten uppmärksammades bland annat att det saknades standardiserade certifieringar av sådana
verksamhetsutövare, liksom kvalifikationskriterier för dem.57 Det framhölls
även att den teoretiska och praktiska utbildningen och erfarenheten bland
sådana utövare varierade kraftigt.58
I samband med en granskning av det brittiska domstolsväsendets
hantering av brottmål ingav The British Computer Society (BCS) år 2000 en
varnande rapport.59 Där uttalades explicit att det för brittiskt vidkommande
fanns ett behov av rättsliga reformer direkt relaterat till ”computer evi[-]
51

Se Baggili, I. m.fl., Mobile Phone Forensics Tool Testing: A Database Driven Approach,
IJDE 2007, s. 1 ff. Se även Ahmed, R. och Dharaskar, R. V., Mobile Forensics: an Overview,
Tools, Future trends and Challenges from Law Enforcement perspective, ICEG 2008, s. 312
ff. och Maxwell, A. m.fl., Testing framework for mobile device forensics tools, JDFSL 2014,
vol. 9, nr 2, s. 221 f. Uppgiften tycks ursprungligen härstamma från Rogers, M. i Information
Security Management Handbook, 2007, s. 2945.
52
Se uppgift från Richard Mislan vid Department of Computer and Information Technology,
Purdue University, Indiana, USA i Medaris, K., Expert: Digital evidence just as important as
DNA in solving crimes, Purdue University (utg.), 2008-04-25 samt Allt om Vetenskaps
förlags AB (utg.), Digitala bevis lika viktiga som dna, 2008-04-28. Det är dock oklart vilken
statistisk urvalsgrupp som lagts till grund för uppskattningen.
53
Se a.st. Jfr även den liknande uppfattningen om svenska förhållanden redovisad av
Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen 2011 avseende mobiltelefonanvändningen, se
skr. 2012/13:47 s. 18.
54
Se i not 52 a.st. En samlad amerikansk studie presenterades 2012 av organisationen Center
for Research Libraries av hur elektroniskt material har tillskapats och använts av olika
organisationer som uppger sig bevaka mänskliga rättigheter, se rapporten Human Rights
Electronic Evidence Study Final Report, Center for Research Libraries, 2012.
55
Se NRC-rapporten 2009, s. 181.
56
Se a.st. Om sådan verksamhet, se vidare avsnitt 3.6 i denna avhandling.
57
Se NRC-rapporten 2009, s. 181.
58
Se a.st.
59
Se BCS-rapporten 2000. Jfr även Kavanagh, J., IT evidence confuses courts, ComputerWeekly.com (utg.), 2000.
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dence”, inbegripet vittnesmål och sakkunnigutlåtanden. I rapporten utpekades flera riskområden i samband med den brittiska straffprocessuella
hanteringen av bevisningen i domstol. Det framhölls bland annat att sådan
bevisning förutsatte annorlunda juridisk behandling i förhållande till traditionell pappersbaserad bevisning.60 I rapporten underströks t.ex. vikten av att
rå, obehandlad data noga åtskiljs från behandlad computer evidence.61
Under rubriken ”Techno-Speculation” betonades även vikten av att vittnen
och sakkunniga i sina utsagor tydligt skiljer mellan och specificerar fakta,
konjekturer, spekulationer, antaganden, slutsatser och åsikter, samt att de
uppger vilka alternativa tolkningsmöjligheter som övervägts.62
I Sverige har förekomsten av vad som kan hänföras till sådant
bevismaterial kommit att omnämnas i ett begränsat antal av statens offentliga utredningar sedan mitten av 1990-talet. I samband med vad som bland
annat benämnts tekniska, it-forensiska, digitala och elektroniska bevis, har
viss problematik ställts i fokus ur perspektiven bevisanskaffning respektive
tvångsmedelshantering i straffprocessuella sammanhang, exempelvis i
Polisrättsutredningen63 (1995), IT-utredningen64 (1996), Förundersökningsutredningen65 (2011) och av Yttrandefrihetskommittén66 (2012).67 Vad gäller
brottsutredande aktiviteter under förundersökningsstadiet har sedan 2000talets början och framåt gjorts ett flertal olika uttalanden om ökad betydelse
av teknisk bevisning i allmänhet.68 Bland annat har anförts att sådan skulle få
allt större betydelse för möjligheten att nå fällande domar i vissa brottmål,
särskilt de som avser allvarlig brottslighet.69
I Brå:s rapport om it-relaterad brottslighet (2000) efterlystes ökad medvetenhet om farorna med informationsmanipulation.70 I departementsprome60

Se p. 6.1 (1) i BCS-rapporten 2000.
Se p. 6.1 (2) i a.a.
62
Se pp. 4.4, 6.4 (c) och 6.5 (b) i a.a. (egen översättning).
63
SOU 1995:47 Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen. Slutbetänkande av
Polisrättsutredningen.
64
SOU 1996:40 Elektronisk dokumenthantering. Betänkande av IT-utredningen.
65
SOU 2011:45 Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. Slutbetänkande
av Förundersökningsutredningen.
66
SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Slutbetänkande av
Yttrandefrihetskommittén, Del 2, bilaga 7.
67
Om regeringens förslag om ändringar i bl.a. 23 och 27 kap. RB avseende tillfälligt
omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustning, se prop. 2015/16:68 s. 6 ff. och
71 ff. Bevissvårigheter i samband med e-handel vid konsumentköp har även uppmärksammats
i SOU 1999:106 s. 58 ff.
68
Förundersökningsutredningen uppgav 2011 att antalet (kriminal)tekniska undersökningar
stadigt ökade, se SOU 2011:45 s. 364. Se även t.ex. Hjorth, A., Teknisk bevisning blir allt
viktigare, Polistidningen (utg.), 2006-11-15. Se även Olsson, J. och Kupper, T.,
Grundläggande kriminalteknik, 2013, s. 3. Om benämningen tekniska bevis, se vidare avsnitt
5.1.
69
Se t.ex. prop. 2014/15:94 s. 37.
70
Se Brå-rapporten 2000, s. 9.
61
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morian Brott och brottsutredning i IT-miljö (2005) uppmärksammades att
datorundersökningar, spårning av elektronisk kommunikation och vad som
benämndes ”bevisning i elektronisk form” fått en allt större betydelse för
brottsbekämpningen.71 I en rättspromemoria från Åklagarmyndigheten
(2007) som avsåg investeringsbedrägerier har, under rubriken Digitala spår
– värdefull bevisning, som exempel på angelägna utredningsåtgärder anförts
eftersökning av spår från användare av hemsidor, e-post, minneskort, fax och
mobiltelefoner.72
Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen uppgav 2011 att en ökad
användning av mobiltelefoner var orsak till att antalet tillstånd till hemlig
teleavlyssning ökat.73 Samtidigt framhöll Förundersökningsutredningen att
antalet tekniska undersökningar hela tiden ökade.74 I en departementspromemoria från 2013 som avsåg personuppgiftsbehandlingen vid Statens
kriminaltekniska laboratorium, SKL (numera Nationellt forensiskt centrum,
NFC)75 angavs att antalet it-forensiska undersökningar vid laboratoriet hade
vuxit betydligt för ”bl.a. elektroniska spår och digitala bevis”.76 På Säkerhetspolisens webbplats uppgavs under 2014–2015 att det i brottsutredningar
nästan alltid förekommer någon form av ”digitalt material”.77
I Justitieombudsmannens (JO) ämbetsberättelse för 2013/14 redovisades
två fall med kritik för domstolars bristfälliga hantering av bevisning i form
av ljudfiler respektive information från en cykeldator.78 JO uttalade om fallen
att de sammantaget gav uttryck för en viss handfallenhet från rättsväsendets
sida gentemot andra bevismedel än de uttryckligen lagreglerade.79 En
konsekvens skulle enligt JO kunna bli att drabbade parter uppfattade
domstolsförfarandet som orättvist, vilket i sin tur gav anledning att ta sådana
frågor på allvar.80 Den ålderdomliga regleringen om bevisning har också i
övrigt befarats kunna leda till att domar baseras på bristfälligt underlag.81
71

Se Ds 2005:6 s. 201 f.
Se Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:23, s. 17.
73
Se skr. 2012/13:47 s. 18. Jfr även den år 2008 anförda uppfattningen från amerikanskt
datavetenskapligt håll om motsvarande förhållanden i USA, se i noterna 52 och 53 a.a.
74
Se SOU 2011:45 s. 364.
75
Laboratoriet ingår sedan 2015-01-01 som en nationell avdelning i den nya
Polismyndigheten med huvudansvar för den forensiska processen, se prop. 2013/14:110 s.
406 f. samt bet. 2013/14:JuU23, s. 14. I samband med omorganisationen ersattes beteckningen Statens kriminaltekniska laboratorium av Nationellt forensiskt centrum, se a.st.
76
Se Ds 2013:22 s. 28. För ämnesområdet digitala bevis redovisade man dock en
förhållandevis begränsad, och sedan år 2010 konstant, ärendemängd om i genomsnitt ca 50
ärenden per år vid den f.d. Dokument- och informationsteknikenheten, se JO 2015/16 s. 144.
77
Se Säkerhetspolisen (utg.), IT är med i alla våra brottsutredningar, 2014–2015, jfr även
den i a.a. använda benämningen digitalt materiel.
78
JO 2013/14 s. 69 (ljudfiler) och JO 2013/14 s. 95 (cykeldator).
79
Se JO 2013/14 s. 19.
80
Se a.st.
81
Se Lovén, M., Är domstolarna ovana vid ny teknik?, Sydsvenskan (utg.), 2014-03-08.
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Konsekvenser av sådant bevismaterials förekomst och användning i
svenska domstolar tycks annars främst ha uppmärksammats av praktiker,
och företrädesvis ha diskuterats i massmediala sammanhang. Kritiska uttalanden från praktiskt verksamma jurister, poliser och tekniker tycks med
tiden ha blivit allt vanligare. Aktuella artiklar i vetenskapliga och icke-vetenskapliga publikationer, sammantaget med enstaka uttalanden hämtade ur
praxis och lagförarbeten, bildar här ett underlag ur vilket vissa tendenser kan
uttolkas.82 I det följande ska översiktligt redogöras för några sådana tendenser som utvecklats under 2000-talet.
Såvitt gäller it-forensisk bevisning i domstol har framhållits att sådan
skulle ha blivit allt vanligare i civilprocessuella sammanhang.83 Man har
också hävdat att bevisning från sociala medier, som Facebook, Twitter och
bloggar, skulle ”väg[a] allt tyngre” i vårdnadstvister.84 Från åklagarhåll har
man om sådan bevisning även uttalat att det finns en kunskapsbrist bland
vissa domare och att förståelsen för och bedömningar av bevisningen varierar.85 Från domarhåll har sådan bevisning sagts gynna polis och åklagare i
brottmål.86
Det har framhållits att digitala inspelningar och mejl skulle användas allt
oftare som bevis i Arbetsdomstolen [cit. AD] samtidigt som man antytt att
detta skulle ha lett till fler fällande domar.87 En ”dramatisk” ökning av
bevisning relaterad till mobiltelefoner uppges ha ägt rum i brottsutredningar
efter det s.k. Knutbymålet år 2004.88
I Knutbymålet89 dömdes två personer för mord och försök till mord, respektive
anstiftan av mord och anstiftan av försök till mord. Åklagaren åberopade bland
annat textinnehållet i åtta sms-meddelanden som hade återskapats vid en
undersökning av en mobiltelefon och ett sim-kort vilka tillhörde en av de
tilltalade.90

82

Om massmedialt material som uppslag för problem av värde att undersöka inom rättsvetenskapen, se t.ex. Sandgren i JT 1995–96 (del II) s. 1042.
83
Se Wahlberg, S., IT-forensisk bevisning allt vanligare inom civilrätten - används ofta för
att avslöja anställda, Dagens Juridik (utg.), 2012-05-15. Hjort har anfört att användningen av
”electronic evidence” ökat i hela världen, se Hjort, M. A., Electronic Evidence in Control of
and Adversely Affecting the Opposing Party, DEESLR, vol. 8, 2011, s. 76.
84
Se Datainspektionen (utg.), Bevis från Facebook väger allt tyngre i vårdnadstvister,
Integritet i Fokus, 2012, s. 12 ff.
85
Se von Scheele, C., Jusektidningen (utg.), Bevis från Facebook slår igenom hos domstolar,
2012-11-20.
86
Se a.st.
87
Se Gunnars, L., Lag & Avtal (utg.), Fler fälls i AD med digitala bevis, 2011-02-24.
88
Se TT/SvD (utg.), Mobiler allt viktigare som bevis, 2014-04-20.
89
Svea hovrätts dom 2004-11-12 i mål nr B 6665-04 samt Uppsala tingsrätts dom 2004-07-30
i mål nr B 73-04.
90
Se Uppsala tingsrätts dom 2004-07-30 i mål nr B 73-04, s. 31 ff. Diesen har anfört kritik
mot att åklagarens gärningsbeskrivning avseende en av åtalspunkterna haft en alltför oprecis
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Med hänvisning till en undersökning, beställd och utförd från privaträttsligt håll, uppgavs år 2004 att intervjuer hade genomförts med 101 advokater som huvudsakligen var verksamma med brottmål och arbetsrättsliga
mål.91 55 av dessa advokater rapporterades ha uppgett sig helt sakna erfarenhet av digital bevisföring.92 91 av advokaterna kände då inte till innebörden
av computer forensics.93 Det har också anförts att digitala bevis, i form av
”datafiler, e-postkonversationer eller mobiltelefontrafik”, blivit allt vanligare
i domstol, och att det därför också har blivit allt viktigare för advokater att
kunna hantera sådan bevisning.94 Från advokathåll har även påtalats risker (i
brottmål) med obalanser i tillgången till resurser hos polis respektive
enskilda.95 Det har också uppmärksammats att tilltalade, efter polisiära
utredningar, upplevt behov av att själva anlita expertis för att över huvud
taget kunna bemöta eller skaffa egna digitala bevis, och då behövt göra det
på egen bekostnad.96 Man har även uttalat att det i många fall skulle vara en
närmast omöjlig uppgift för en domstol att värdera digitala bevis.97 Även
uppfattningen att det är domstolarna som uppställer ”krav” på ”teknisk
bevisning” och ”mobiltelefontömningar” har kommit till uttryck från
polisiärt håll.98 En annan polisiär uppfattning är att man inom polisens
strategiska utvecklingsarbete kring it-relaterad brottslighet skulle vara
generellt bättre på att undervisa om inhämtning av fysiska spår än om
hanteringen av digitala spår.99
Digitala bevis har i samband med användning av tvångsmedel också
ansetts medföra problem vid upprätthållandet av advokatsekretessen.100

utformning, se Diesen i JT 2009–10 s. 509. Fallet kommenteras i korthet även av Diesen, C. i
Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 193 f.
91
Se Strandberg, L., DN (utg.), Brister i advokaters kunskap, 2004-08-08.
92
Se a.st.
93
Se a.st. Om s.k. it-forensisk verksamhet, se vidare i avsnitt 3.6.
94
Se Brandberg, U., Digitala bevis allt viktigare, Advokaten, nr 3, 2011, s. 12 ff. samt Öster,
U., Digitala bevis allt viktigare i advokatverksamheten, Advokaten, nr 1, 2014, s. 22 ff. Jfr
även liknande uppfattning från norskt advokathåll, se t.ex. Rønning, A. J., Digitale spor
stadig viktigere, Advokatbladet, nr 4, 2014.
95
Se Öster, U., En pedagogisk uppgift att förklara digitala bevis, Advokaten, nr 1, 2014, s.
25.
96
Se a.st.
97
Se a.st.
98
Se Nygårds, O., Ny Teknik (utg.), Beviskravet ökar behov av mobiltömning, 2014-04-10, jfr
även Nygårds, O., Ny Teknik (utg.), Digitala beviskrav gynnar teknikbolag, 2014-04-21.
99
Se Obminska, A., På spaning efter hackare som flytt, Ingenjören, nr 1, 2015, s. 12. Jfr även
uttalandena från polisiärt håll i Norge om att digitale spor blir ett allt mer angeläget område,
Se Rønning, A. J., Digitale spor stadig viktigere, Advokatbladet, nr 4, 2014, s. 29. Jfr även
Rønning, A. J., Finner det meste, Advokatbladet, nr 4, 2014, s. 26–28.
100
Se Brandberg, U., Digitala bevis en utmaning för advokatsekretessen, Advokaten, nr 3,
2011, s. 15.
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Advokatsamfundet har tidigare uppmärksammat en rättslig problematik i samband med regleringen avseende husrannsakan och beslag av datalagrad information i lokaler där advokater är verksamma.101 Samfundet har även framhållit behov av en anpassning av RB för att värna skyddet av kommunikationen mellan
advokat och klient.102
Slutsatser

Den samlade bild som framträder är att förekomsten av vad som benämns
digital och elektronisk bevisning uppfattas ha ökat med tiden och att
ökningen fortgår, i både straffprocessuella och civilprocessuella förfaranden
i domstol. Nationellt sett får en sådan fortgående ökning emellertid sägas
vara svår att vetenskapligt fastställa som ett faktum. Uttalanden i massmedia
om förekomsten av digital eller elektronisk bevisning anförs generellt endast
med hänvisningar till enskilda personers subjektiva upplevelser.103 Det är
därför svårt att bedöma uttalandenas tillförlitlighet i objektivt hänseende.104
Ett karakteristiskt drag för sådana uttalanden är dessutom att de anförs
definitionslöst och med ett brett spektrum av olika benämningar och beskrivningar.105 Vad som ingår i den upplevt ökade förekomsten av digital eller
elektronisk bevisning i domstol är således oklart. Att poliser och advokater
generellt upplever en ökning av digitala eller elektroniska bevis, använt
synonymt med åberopade resultat av s.k. tömningar med relation till
mobiltelefoner,106 behöver knappast ifrågasättas. Denna benämning är dock
långt ifrån entydig. Den kan inte läggas till grund för några slutsatser om
huruvida den upplevda ökningen avser resultat av s.k. mobiltömning, mobile
forensics,107 en verksamhet som kan utövas både i polisiär brottsutredning
och för civila ändamål,108 eller om den avser s.k. basstationstömning
(masttömning)109 som främst tillhandahålls polisen av teleoperatörer vid
förundersökning – eller bådadera.
Med en alternativ tolkning av vad digitala eller elektroniska bevis innefattar kan också mycket annan bevisning ingå. Apparatur med digital
elektronik har exempelvis använts under decennier inom medicinska vetenskaper för att utföra mätningar och analyser, vilka i sin tur har kommit att

101

Se Vägledning om advokatens tystnadsplikt, Sveriges Advokatsamfund, cirkulär nr
15/2012, 2012-09-13, s. 15 ff.
102
Se a.st.
103
Se Sandgren i JT 1995–96 (del II) s. 1042.
104
Jfr a.st.
105
Om detta som ett karakteristiskt drag för den ifrågavarande bevisningen, jfr även avsnitt 5.
106
I ett betänkande av Nationella samordnaren mot våld i nära relationer omnämns
mobiltömning, se SOU 2014:49 s. 299. Om benämningar och innebörden av sådana tömningar
av mobiltelefoners innehåll, se vidare i avsnitt 3.6.3.2.
107
Om benämningen och innebörden av s.k. mobile forensics, se avsnitt 3.6.3.2.
108
Om sådana, i denna avhandling kallade missivdrivna it-undersökningar, se avsnitt 3.6.
109
Om s.k. masttömningar, se vidare i avsnitt 4.4.
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åberopas som bevisning.110 Även inom den övriga polisiära brottsutredande
verksamheten har mät- och analysinstrument med digital elektronik använts
sedan 1970-talets början, exempelvis vid trafikövervakning.111 Om även förekomsten av sådant material som bevisning avses eller har ökat i domstol är
oklart.
Hur frekvensen av sådant bevismaterial uppfattas är således avhängigt av
vilken bevisning som omfattas, eller med andra ord: hur digitala eller
elektroniska bevis definieras. Som tidigare framhållits är det i avsaknad av
allmänt vedertagna och stringenta benämningar och definitioner en svårbemästrad uppgift att ur rättskällor utläsa eller dra några säkra slutsatser om
förekomsten av sådant bevismaterial i domstol. Den disparata termfloran gör
sig även gällande i praxis, där vanligt förekommande beskrivningar och
benämningar i olika fall tillmäts varierande innebörd.112 Att dra slutsatser enbart med ledning av uppgifter i domar är generellt förenat med svårigheter.113
I en del fall ger domskäl heller ingen ledning för bedömningar av det
förekommande bevismaterialets tekniska sammansättning och/eller karaktär.114 Detta gäller även för annat målrelaterat underlag som förundersökningsprotokoll, stämningsansökningar, måldagböcker och huvudförhandlingsprotokoll m.m. Den polisiära beslagshanteringen dokumenteras
inte heller tillräckligt enhetligt för att den tekniska beskaffenheten hos
beslagtagna föremål alltid ska kunna utläsas.115
Någon officiell statistik över förekomst eller användning av sådant
bevismaterial produceras varken av Brå, Domstolsverket, Statistiska
centralbyrån (SCB) eller Åklagarmyndigheten.116 Den officiella kriminalstatistiken som faller under Brå:s ansvar förs därtill genomgående med andra
utgångspunkter än att analysera bevisning.117 Det är därför inte befogat att ur
detta underlag dra slutsatser om den kvantitativa förekomsten av något visst
bevismaterial i domstolar. Det har vidare anförts att det inte finns någon

110

Jfr t.ex. avsnitt 2.1.
Jfr t.ex. avsnitten 2.1 och 3.1.3.2.
112
Se vidare i avsnitt 4.3.
113
Se t.ex. Diesen, C. i Festskrift till Nils Nygaard, 2002, s. 1.
114
Ett femtiotal telefonsamtal med olika domstolar har under forskningsarbetets gång nödvändiggjorts i syfte att i efterhand kunna identifiera vilket processmaterial som faktiskt har
förekommit under huvudförhandlingarna.
115
Jfr t.ex. SOU 2011:45 s. 300 f. och de i a.st. hänvisade avgörandena från JO och JK.
116
På särskild förfrågan, inom ramen för detta avhandlingsarbete (februari 2014), har Brå,
Domstolsverket, SCB och Åklagarmyndigheten samstämmigt uppgett att någon sådan statistik
i nuläget inte finns, och heller inte inom en överskådlig framtid kommer att produceras. Underlag inhämtat från Brå, Enheten för Rättsstatistik, 2014-02-27; Domstolsverket,
Ekonomiavdelningen, Enheten för analys, 2014-02-14; SCB, Statistikservice, 2014-02-24;
Åklagarmyndigheten, Planeringsavdelningen, 2014-02-17.
117
Här innefattas i nuläget statistikområdena brott, för brott lagförda personer, kriminalvård
och återfall i brott, se bilagan till förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
111
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heltäckande nationell statistik över polisens mobiltelefontömningar.118 Att
dra slutsatser om förekomsten av viss bevisning med ledning endast av kvantitativa uppgifter om specifika brottstyper kan heller inte vara relevant. Att
antalet polisanmälda dataintrång under år 2012 uppgick till 8 646,119 ger
exempelvis föga ledning för slutsatser om beskaffenheten av bevisningen i
de mål som sedan prövats i domstol.120 På liknande sätt ger uppgifter om den
kvantitativa användningen av hemliga tvångsmedel liten – eller ingen – upplysning om sådant bevismaterials faktiska förekomst och användning i
domstol.121
Utvecklingen i ett historiskt perspektiv kan till viss del följas genom att betrakta
vissa beröringspunkter mellan sådant bevismaterial och s.k. it-relaterad brottslighet (se avsnitt 1.4.2). Rättsutvecklingen inom detta område kan antas ha
bidragit till en successivt ökad förekomst av relaterat bevismaterial i domstol.
Beröringspunkter kan även uppfattas mellan sådant bevismaterial och vissa rättsliga åtgärder som syftar till bevisningens ackvisition, exempelvis genom straffprocessuella tvångsmedel (se vidare avsnitt 3.3.1.1). Eftersom befintliga utredningar främst fokuserat på brottslig verksamhet, och inte på bevisning, lämnar
sådana studier dock ett långt ifrån heltäckande faktaunderlag om sådant bevismaterial.

Mot bakgrund av det nu anförda går det knappast att i nuläget åskådliggöra något precist historiskt perspektiv eller uppbringa ett tillförlitligt
statistiskt underlag för det ifrågavarande bevismaterialets förekomst i
Sverige. Resultatet av de praxisstudier som företagits inom ramen för detta
avhandlingsarbete (se avsnitt 1.5) indikerar emellertid att det bland
domstolars processmaterial i dagsläget regelbundet förekommer bevisning
som åberopas med anspråk på att ursprungligen härröra från användning av
exempelvis datorer, mobiltelefoner och annan utrustning med digital
elektronik.
Sammantaget talar de politiska målen och de stimulerande åtgärderna,
tillsammans med ökande volymer av datatrafik, för en fortsatt bestående

118

Se Nygårds, O., Ny Teknik (utg.), Beviskravet ökar behov av mobiltömning, 2014-04-10.
För den officiella kriminalstatistiken avseende antalet polisanmälda dataintrång under
2003–2012, se SOU 2013:39 s. 294.
120
I en del mål, exempelvis om dataintrång enligt 4 kap. 9 c § BrB, åberopas endast vittnesuppgifter som bevisning, utan att stödjas med tekniska undersökningar, se t.ex. Göta hovrätts
dom 2011-10-20 i mål nr B 2364-11 (avseende åtalspunkten 1). Uppgift om att ett visst antal
brott polisanmälts kan i sig heller inte läggas till grund för någon slutsats om vilken bevisning
som har åberopats i de aktuella målen.
121
Kvantitativ användning av vissa hemliga tvångsmedel vid förundersökningar i brottmål har
redovisats årsvis i regeringsskrivelser, se t.ex. skr. 2014/15:36 (2013), skr. 2013/14:60 (2012),
skr. 2012/13:47 (2011), skr. 2011/12:39 (2010), skr. 2010/11:66 (2009), skr. 2009/10:66
(2008), skr. 2008/09:79 (2007), skr. 2007/08:34 (2006), skr. 2006/07:28 (2005), skr.
2005/06:53 (2004) och skr. 2004/05:36 (2003).
119
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generell användning av digital elektronik (om implementeringsfaktorn, se
avsnitt 2.1).
I PTS rapport om den svenska telemarknaden (2014) uppgavs att det under första
halvåret 2014 överfördes ca 164 000 terabyte av data i de svenska mobilnäten,
vilket motsvarade en ökning med 31 procent från 125 000 terabyte under första
halvåret 2013.122 Volymen av datatrafik över internet är sedan två år beständigt
intensifierad enligt de statistikuppgifter över aggregerad in- och utgående
datatrafik som inhämtats 2014-08-18 från Netnod och Amsterdam Internet
Exchange (AMS-IX) – s.k. Internet exchange points (IX eller IXP:s).123

I takt med denna utveckling är det inte en orimlig prognos att användningen av it för bevisande funktioner och syften – med tillhörande
problematik – också består, eller rentav ökar.124
Således kan man fortsättningsvis förvänta sig en permanent närvaro av
sådant bevismaterial i domstolsledamöternas vardag.
1.1.2
Det nationella forsknings- och utbildningsläget
Rättsligt anknuten problematik som specifikt avser ämnesrelaterat bevismaterial kan hittills sägas ha berörts inom den nationella rättsvetenskapliga
litteraturen,125 snarare än att djupgående ha behandlats som ett självständigt
ämne med ämnesspecifik systematik.
Westberg har (2010) grundligt och från olika perspektiv analyserat rättsliga förutsättningar för ackvisition (anskaffning) av bevisning inom civilprocessen, och samtidigt skildrat problematik i samband med viss processuell hantering av ”digital information”.126 Hjertstedt har (2011) bl.a. behandlat viss problematik i samband med ”elektroniska beslagsobjekt” i
straffprocessuella sammanhang.127 Vissa aspekter på tvångsmedelshantering
med digital elektronik har med straffprocessuell inriktning behandlats av
Lindberg (2012).128 Med utgångspunkt inom civilprocessen och dispositiva
tvistemål har värdet av ”[e]lektroniska bevis” diskuterats av Ramberg främst
i ljuset av utrymme för manipulation (1998).129
Rättslig problematik i processuella sammanhang till följd av digital elektronik har också behandlats i de lagkommentarer till RB som sammanställts
122

Se PTS, rapportnr PTS-ER 2014:29, s. 37.
Aktuell statistik kan tillgås på respektive webbplats, se Netnod (utg.), Aggregate traffic
graphs All (Average) respektive AMS-IX (utg.), Statistics.
124
Jfr t.ex. Öster, U., En pedagogisk uppgift att förklara digitala bevis, Advokaten, nr 1,
2014, s. 25.
125
Inom den norska rättsvetenskapliga litteraturen har ett motsvarande förhållande anförts
föreligga utifrån norsk rätt, se Hjort 2015, s. 22.
126
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 431 ff., 450 ff. och 594.
127
Se Hjertstedt 2011, s. 246 ff.
128
Se Lindberg, G., Straffprocessuella tvångsmedel, 2012.
129
Se Hultmark, C., Elektronisk handel och avtalsrätt, 1998, s. 85–100. Jfr även Lehrbergs
anmälan i SvJT 1999 s. 682 f.
123

15

av Fitger m.fl. Behandlingen är av naturliga skäl fragmenterad och inte
närmare utvecklad. Spridda uttalanden om bland annat ”digitala bevis” har
även gjorts i en senare upplaga av Ekelöfs Rättegång IV.130
Skilda aspekter på ämnesrelaterad problematik har från rättsvetenskapliga
utgångspunkter också behandlats i uppsatsform av olika författare, däribland
sådana studier som tidigare rapporterats från Institutet för Rättsinformatik
(IRI).131 Ämnet har även uppmärksammats i andra sammanhang.132
Relevanta verk med anknytande ämnesinriktning finns även inom den övriga
nordiska rättsvetenskapliga litteraturen.133 Några exempel kan nämnas här.
Einersen har med utgångspunkt i dansk rätt dels behandlat ämnet genom en rättsdogmatisk och rättspolitisk analys (1991),134 dels framställt en reviderad bok med
utgångspunkt i denna framställning (1992)135. Karstoft har berört kommunikationsrelaterade aspekter i samband med ”elektroniske bevismidler” (1994). 136
Även Andersen har behandlat relevanta aspekter av bland annat ”elektronisk
130

Se vidare i avsnitt 5.1.
Se t.ex. IRI-rapport 1995:1 samt IT i domstolsprocessen Redovisning av ett seminarium,
Det IT-rättsliga observatoriets rapport 52/2002. Aspekter på edition såvitt gäller ”elektroniskt
lagrad information” har t.ex. belysts av Jorstadius i JT 2010–11 s. 846 ff. samt av Perhard i JT
2007–08 s. 395 ff. (den senare såvitt gäller ”bevis och som innehas i elektronisk, inbegripet
digital, form”, se a.a., s. 395). Heuman har framfört vissa aspekter på användning av
presentationsteknik under huvudförhandling i domstol, se Heuman, L. i Festskrift till Peter
Seipel, 2006, s. 249 ff. En generell fråga om editionspliktens omfattning i viss it-miljö har
även avgjorts av HD i NJA 1998 s. 829, om fallet se Heuman i JT 1999–2000 s. 152 ff. Om
Wennbergs kritik av slutsatser om ”mobiltelefontrafik” i JT 2007–08 s. 156 ff., se vidare i
avsnitt 4.4 i denna avhandling. Olsson har gjort ett kortfattat anförande om bevisvärdet av
elektroniska meddelanden, Olsson i JT 1997–98 s. 1296 f.
132
Utifrån något vagt preciserade utgångspunkter, synbarligen bestående av praktiskt erfarna
och polisiära utredningsperspektiv, ges en ämnesorienterad översikt (utan rättsliga analyser) i
Kronqvists handbok Brott och digitala bevis från 2013 (tidigare utgiven i två upplagor, 2003
och 2007). En översiktlig och deskriptiv framställning om brottstyper och tolkningar av
straffprocessuella tvångsmedel i it-miljö har även presenterats av Hallbäck i Digitala brott
och straffprocessuella åtgärder i digital miljö (2009). Vissa relaterade frågor har formulerats
av Westman i Lov & Data, nr 88, 2006. Några tankar om bevissäkring och företagshemligheter har redovisats av Bengtsson och Arndt i JT 2008–09 s. 241 ff. Ämnesanknutna
frågor har behandlats rudimentärt i Westman, D. och Lindberg, A., Praktisk IT-rätt, 2001, s.
89 f. Lindkvist m.fl. har väckt vissa relaterade frågor om filförekomster i kassaregister i
skatterelaterade straffprocessuella förfaranden, se Lindkvist, G. och Lyhagen, C., Skatte- och
brottmål i kontantbranschen, 2014, s. 69 ff., 85 ff. och 292 ff.
133
Härutöver har även nordiska länders rättsliga krav i samband med bevissäkring och
bevisanskaffning tidigare behandlats i svenska utredningar. Såvitt gäller de nordiska ländernas
respektive anpassning till it-brottskonventionens krav i bevishänseende, se t.ex. Ds 2005:6 s.
189 ff. Jfr även EMR-utredningens tidigare genomgång av bevisrättslig reglering i vissa
nordiska länder i SOU 2001:103, bilaga 2, bland annat Danmark (s. 394–402), Finland (s.
408–414), Norge (s. 426–435).
134
Se Einersen, E., Elektronisk overførte viljeserklæringer og elektronisk bevis, 1991, s. 1.
135
Se Einersen, E., Elektronisk aftale- & bevisret, 1992, s. 11.
136
Se Karstoft, S., Elektronisk dokumentudveksling – retlige aspekter, 1994, s. 178 ff. samt s.
118 ff.
131
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bevishåndtering” utifrån dansk rätt (2005).137 Med utgångspunkt i norsk straffprocessrätt har Sunde avhandlat aspekter av relationen mellan automatisering
och beslagshantering (2011).138 Hjort har avhandlat aspekter som rör anskaffning
av ”digitale bevis” utifrån norska civilprocessuella förutsättningar (2015).139

Ett karakteristiskt drag hos det rättsliga underlaget är att ämnet behandlas
ur ett processkronologiskt avgränsat perspektiv. Behandlingarna är främst
inriktade mot olika rättsliga förutsättningar för inhämtning av existerande
bevisning. Intresset för annan processuell och utomprocessuell hantering av
sådant bevismaterial har hittills varit mycket återhållsamt, t.ex. vad gäller
rättsliga förutsättningar för tillskapande, presentation, domstolars bevisvärdering, förverkande eller hanteringen i förvaltningsprocessuella och specialprocessuella sammanhang.
År 2015 behandlas avhandlingsämnet inte som ett särskilt avgränsat
ämnesområde vid något av landets juridiska lärosäten, vare sig på grundkurseller specialkursnivå.140
Med avseende på juristutbildningen i England och Wales har bristen på sådan
särskilt inriktad utbildning identifierats som ett problemområde.141 Det har från
juridiskt håll anförts att aktuella, traditionella utbildningsansatser i nuläget inte är
tillräckliga för att där förbereda blivande praktiskt utövande jurister på de utmaningar som kan uppkomma i samband med ”electronic evidence”.142

Frånsett enstaka examensarbeten inom ramen för juristexamen, tycks det
nationella akademiska intresset för ämnesspecifika frågor överlag hittills
härröra från tekniska lärosäten.143 Ämnesrelaterade frågor har behandlats
utifrån datavetenskapliga utgångspunkter i ett flertal avhandlingar och uppsatser som publicerats i nationella och internationella tekniskt orienterade
tidskrifter.144
137

Se Andersen, M. B., IT-retten, 2005, s. 206 ff.
Se Sunde 2011.
139
Se Hjort 2015.
140
Landets juridiska lärosäten avser svenska universitet med tillstånd att utfärda juristexamen
enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) samt högskolelagen (1992:1434). Per
2014-12-08 är dessa Göteborgs universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå
universitet, Uppsala universitet samt Örebro universitet, se Universitetskanslerämbetet, UKÄ
(utg.), Sök bland examenstillstånd, lydelse 2014-12-08. Med utgångspunkt i de respektive
juristprogrammens utbildnings- och kursplaner behandlas avhandlingsämnet inte som ett
särskilt avgränsat ämnesområde vid något av de uppräknade lärosätena per 2014-12-08.
141
Se t.ex. Capps, D., Fitting a quart into a pint pot: The legal curriculum and meeting the
requirements of practice, DEESLR, vol. 10, 2013, s. 23 ff. Se även Wong, D. H., Educating
for the future: Teaching evidence in the technological age, DEESLR, vol. 10, 2013, s. 16 ff.
142
Se t.ex. Wong i föregående not a.a., s. 22.
143
Jfr t.ex. även InfoSäkutredningens tidigare kartläggning och identifiering av utbildningsbehovet i SOU 2005:42 s. 186 ff.
144
Se t.ex. Saleem 2015. Av ett omfattande uppsatsunderlag kan exempelvis nämnas Dosis,
S., Homem, I. och Popov, O., Semantic Representation and Integration of Digital Evidence,
138
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Intressefokuseringen med tekniska perspektiv i förgrunden speglas även i
de nationella akademiernas utbildningsansatser. Vid ett flertal svenska lärosäten erbjuds utbildningsprogram och kurser (exempelvis kallade ”Digital
forensics”, ”Computer forensics”, ”IT-säkerhet”, ”IT-forensik” och ”Digital
undersökningsteknik och digitala bevis” m.fl.) med anspråk på att bland
annat behandla utvinning och analys av lagringsmediers innehåll i bevissyfte.145
Detta datavetenskapliga intresse, som ibland sorteras in under området för
informationssäkerhet (jfr avgränsningen i avsnitt 1.4.1), kan generellt sägas
vara färgat av anglo-amerikanska bevisrättsliga utgångspunkter. Juridiska
frågor tenderar därför att i dessa sammanhang förvisso väckas, dock utan att
för svenskt vidkommande behandlas adekvat.146
I ett delbetänkande av InfoSäkutredningen (2005) inventerades det då aktuella
kunskaps-, utbildnings- och forskningsläget avseende området för informationssäkerhet.147 Flera brister konstaterades, främst avseende medvetenheten om
säkerhetsproblematik.148 Liknande varningar har även framförts tidigare, bland
annat i Brå-rapporten 2000, avseende faror med informationsmanipulation.149

Procedia Computer Science, vol. 22, 2013. Se även Byers, D. och Shahmehri, N., A
systematic evaluation of disk imaging in EnCase 6.8 and LinEn 6.1, Digital Investigation: The
International Journal of Digital Forensics & Incident, vol. 6, utgåvor 1–2, s. 61–70 (jfr även
Byers, D. och Shahmehri, N., DISK IMAGING EVALUATION: ENCASE 6.8/LINEN 6.1,
Linköping University Electronic Press, 2008).
145
Sådana utbildningsinriktningar har exempelvis erbjudits vid Kungliga Tekniska högskolan
(KTH, Stockholm), Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet
(DSV), Blekinge tekniska högskola (BTH, Karlskrona), Högskolan i Halmstad och Karlstads
universitet (KAU, Karlstad). Olika aspekter på denna typ av utbildningar har belysts från
datavetenskapligt håll, se t.ex. Davidson, A., Oja, R. och Yngström, L., A Swedish IT forensic
course - expert opinions, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics,
vol. 2, nr 3, 2009, s. 322 ff. Jfr även InfoSäkutredningens tidigare kartläggning av utbildningsbehovet, SOU 2005:42 s. 186 ff.
146
Jfr även Einersens motsvarande slutsats utifrån dansk rätt, Einersen, E., Elektronisk aftale& bevisret, 1992, s. 100 f. Ett typiskt exempel på en sådan behandling ges i Saleem 2015.
Utan tydlig angivelse eller distinktion tycks hans avhandling helt vara baserad på den bevisrättsliga regleringen i USA respektive England. Exempelvis antas där definitionen av
”Evidence” med utgångspunkt i engelsk rätt, se a.a., s. 18, med fotnot 41 på s. 104. Samtidigt
görs normerande hänvisningar till amerikanska rättskällor, som bland annat Federal Rules of
Evidence, och annan amerikansk litteratur, se a.a., s. 20 ff. Ett flertal, och närmast tendentiösa,
slutsatser om deskriptiv bevisteori hos ”rättsvårdande instanser”, huvudsakligen baserade på
intervjuer med elva ”[i]nformanter”, har t.ex. tidigare presenterats i en masteruppsats vid
Institutionen för Data- och systemvetenskap, Stockholms universitet (2005), se Falk, P. och
Lindblom, R., Loggar som bevisning, 2005, s. 9 ff., s. 107–139 och s. 144 ff.
147
Se SOU 2005:42 s. 179 ff.
148
Se a.st.
149
Jfr ovan i avsnitt 1.1.1. Se även not 467 i detta arbete.
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Ämnesrelaterade utbildningsansatser riktade mot domare, åklagare, polis
respektive advokater är för närvarande begränsade. Förhållandet kan ställas
mot de uppmärksammanden och tämligen långtgående ansatser inom EU
som syftar till att bredda och fördjupa ämnesförståelsen bland medlemsstaternas domare (se avsnitt 1.1.1).
Landets domare genomgår för närvarande ingen obligatorisk utbildning med
särskild inriktning mot ämnesrelaterat bevismaterial. 150 I den teoretiska
grundutbildningen för landets åklagare ingår ämnesinriktad undervisning i
begränsad omfattning.151 Från polisiärt håll har anförts att det finns ett behov av
att bredda nödvändiga kunskaper om it på grundnivå.152 Ur kursplanerna för
landets grundutbildning till polis, det s.k. polisprogrammet,153 kan för närvarande
inte utläsas något obligatoriskt delmoment där praktiska eller juridiska aspekter
på polisiär hantering av ämnesrelaterat bevismaterial behandlas särskilt.154 I
granskningsrapporten It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli
150

År 2015 erbjuder Domstolsakademin landets domare möjligheten att, på frivillig basis,
delta i en tre dagars utbildning med generell inriktning mot värdering av ”teknisk bevisning”.
I tredagarskursen Värdering av teknisk bevisning, en av Domstolsakademins tillhopa 107
erbjudna kurser för domares frivilliga vidareutbildning år 2014, ingick tillsammans med
rättskemiska alkohol- och drogundersökningar samt fördjupningar inom biologiska spår,
DNA-undersökningar, fingeravtrycksundersökningar och vapenundersökningar, även ”ITundersökningar”, se Domstolsakademin (utg.), Utbildningar 2014, s. 113 samt 200 ff., lydelse
2014-08-18.
151
Som ett av fyra lärandemål uttrycks att deltagarna ska känna till digital bevisning samtidigt
som åtta lektioner om IT-brott och brott i IT-miljö ingår, se p. 5.4.19 i Åklagarmyndigheten,
Utbildningscentrum, KURSDOKUMENT – grundutbildningen, sept, 2014, s. 41. En annan del
av grundutbildningen är inriktad mot kriminalteknisk och forensisk vetenskap och genomförs
vid studiebesök hos NFC (f.d. SKL) där bl.a. undervisning om it-undersökningar ingår bland
ett tjugotal ämnesområden se p. 5.3.3 i a.a., s. 23.
152
Se Obminska, A., På spaning efter hackare som flytt, Ingenjören, nr 1, 2015, s. 12.
153
För närvarande bedrivs polisprogrammet vid Polishögskolan Sörentorp, Umeå universitet,
och Linnéuniversitetet i Växjö, jfr Polishögskolans rapport Polisiär grundutbildning En
kartläggning av höstterminen 2013 vid Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och
Umeå universitet, 2014, s. 3. Sedan vårterminen 2015 bedriver även Södertörns högskola
polisiär grundutbildning, se a.st.
154
Av sammanlagt fem terminers studier vid polisprogrammet, och inom ramen för en av fem
valbara kurser, kan polisstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö i utbildningens slutfas ägna
en halv dag åt ämnet Brottsplatsundersökning i digital miljö, se Polishögskolans rapport
Polisiär grundutbildning En kartläggning av höstterminen 2013 vid Polishögskolan i Solna,
Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet, 2014, s. 25 f. samt kursplan fastställd av
Linnéuniversitetet Kalmar Växjö, Styrelsen för Polisutbildningen, 0PX40U, 2009-11-19,
senast reviderad 2014-08-11, gällande fr.o.m. HT 2014. Uppgiften om att utbildningsmomentet sker under en halv dag är inhämtad från ämnesansvarige vid Linnéuniversitetet
Växjö, 2014-11-19. Motsvarande kursmoment kan per 2014-11-25 inte utläsas ur kursplanerna fastställda för Umeå universitet eller för Polishögskolan Sörentorp, se Umeå universitets
kursplan för UPUX11, beslutad 2014-06-19, se även universitetets kursplaner för UPUX02,
UPUX03 och UPUX04, beslutade 2014-12-19, se även Polishögskolans kursplaner för
SGPA19; DGPA19, SPOA30; DPOA30, SPOB40; DPOB40 och SPOC48;DPOC48,
beslutade 2014-08-19.
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effektivare (2015) lämnade Riksrevisionen rekommendationen att Polismyndigheten skulle se till att den polisiära grundutbildningen motsvarade verksamhetens
behov med hänsyn till den tekniska utvecklingen och dess påverkan på
brottsligheten.155
Detta förhållande kan exempelvis jämföras med den polisiära grundutbildningen i Norge där bland annat undervisning om ”Digital bevissikring” ingår
som en obligatorisk del.156 I övrigt ingår där även fortlöpande inslag under hela
grundutbildningen om ”Digitalt politiarbeid” som också utgör ett moment vid
examinationen.157
Åklagare, poliser och personal vid vissa andra myndigheter kan i viss utsträckning, på frivillig grund, delta i ämnesanknuten fort- och vidareutbildning.
Sådan utbildning hålls ofta i intern regi och är företrädesvis inriktad mot särskilda delar inom den praktiska verksamhetsutövningen.158 Viss personal vid olika
brottsutredande myndigheter erbjuds ett särskilt vidareutbildningsprogram i regi
av Polishögskolan Sörentorp, kallat IT-forensisk grundutbildning, delkurs 1 och
2, med praktisk inriktning mot it-relaterad brottsutredning.159 Som ett exempel på
undervisning vid andra myndigheter kan anföras den interna utbildning av
Konkurrensverkets personal som avser ”digitalforensiska frågor”, och då främst
programvaran Forensic ToolKit (FTK).160

155

Se Riksrevisionens (utg.) granskningsrapport It-relaterad brottslighet – polis och åklagare
kan bli effektivare, 2015, s. 12.
156
Uppgiften är särskilt inhämtad från Politihøgskolen, 2015-01-12.
157
Se FAGPLAN Bachelor - Politiutdanningen 2014–2017, Politihøgskolen, hösten 2014, s. 6
ff. samt s. 71. I grundutbildningens delar om det digitala polisarbetet ingår även undervisning
om identifiering, säkring, analys och dokumentation av elektroniska spår, identifiering av
bevis samt av källor som kan innehålla bevis, sårbarhet hos data, bevisvärde av mobiltelefoner
i straffprocessuella mål samt hantering av databeslag, se a.a., s. 19 och 42.
158
Med anknytning till det arbete som ursprungligen inleddes 2002 på Riksåklagarens
initiativ av arbetsgruppen för modern presentationsteknik i brottmålsprocessen, hölls utbildningen Modern processföring för första gången i november 2014, främst inriktad mot
åklagares användning av presentationstekniska hjälpmedel (särskilt inhämtad uppgift från
Åklagarmyndigheten, Personalavdelningen, Utbildningscentrum 2014-12-18). För en
orientering i ärendehandläggningens historik, se Riksåklagarens promemoria Användning av
modern presentationsteknik..., 2002; Riksåklagarens skrivelse, Utvecklingsavdelningen, dnr
2002/0368, 2003-01-29; Skrivelse från Riksåklagarens kansli, Åklagaravdelningen, dnr ÅM
2005/0014 (2002/0368), 2005-09-27; Skrivelse från Åklagarmyndigheten, Utvecklingscentrum Umeå, dnr ÅM 2005/0014, 2006-06-27; Skrivelse från Åklagarmyndigheten,
Användning av modern presentationsteknik i brottmålsprocessen Supplement, 2006.
159
Se Polishögskolans kurskatalog Polishögskolan 2014 Kurskatalog Fortbildningar och
vidareutbildningar, s. 32 f. Det nordiska polisutbildningssamarbetet mellan Norge, Danmark
och Sverige, Nordic Computer Forensics Investigators (NCFI) har pågått sedan 2011 vid
norska Politihøgskolen, se t.ex. Politihøgskolen (utg.), Nordic Computer Forensic
Investigators, Modul 2; NCFI: Et nordisk samarbeidsstudie; Studieplan Videreutdanning for
Nordic Computer Forensics Investigators Introduction Module 1, Godkjent i høgskolestyret 6.
juni 2012, samtliga i lydelse 2014-11-17.
160
Om utbildningen och ansvarsområdet för verkets tillsatta ”digitalforensiska samordnare”,
se SOU 2013:16 s. 159 f. Om programvaran FTK och andra undersökande objekt, se vidare i
avsnitt 3.6.3.3.
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Bland Advokatsamfundets egna kurser för obligatorisk vidareutbildning av
advokater finns (hösten 2015) ingen som särskilt behandlar aspekter på ifrågavarande bevismaterial.

Sammanfattningsvis kan behovet av att behandla ämnesrelaterade frågor
med rättsliga perspektiv i förgrunden antas komma att öka. Redan en frekvent förekomst av sådant bevismaterial i domstol torde i sig motivera ett
rättsvetenskapligt intresse för teoribildande resonemang om t.ex. relaterad
bevisvärdering.161
1.1.3
Allmänna utgångspunkter och problemformuleringar
I det följande beskrivs, såsom allmänna utgångspunkter, det huvudperspektiv ur vilket forskningsuppgiften ses, vilka rättsliga, bevisrättsliga och
övriga kontaktytor som ämnet aktualiserar och vilka övergripande områden
som innefattas. Problemformuleringarna framställs i form av konkreta beskrivningar av vad som utgör problem och tänkbara konsekvenser av att inte
beakta problematiken.
Framställningen görs i dessa delar med utgångspunkt i vad Seipel i sin
avhandling Computing Law (1977) har anfört om premisser för struktur.162
Syftet är att motivera avhandlingens struktur såvitt gäller intressefokusering
(avsnitten 1.1.3–1.1.4), att beskriva materians karakteristik i metodhänseende (avsnitten 1.2–1.3) samt att definiera den aktuella materians gränser och
anknytning till andra materier (avsnitten 1.4–1.5).163

161

Jfr Stenings tidigare framförda likartade uppfattning om kriminalteknisk identitetsbevisning, Stening 1975, s. 148 ff.
162
Se Seipel 1977, s. 25. Om indelningen i frågeställningar om karakterisering och avgränsning, jfr även Sandgren, C. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 527.
163
Jfr a.st.
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En stat, i vilken den offentliga makten ytterst utövas med stöd av rättsligt
giltiga normer,164 kan inte upprätthållas utan att statens medborgare (allmänheten)165 samtidigt hyser ett visst mått av respekt för statens maktutövning.
Detta innefattar allmänhetens förtroende för den rättskipning som ytterst
ombesörjs av statens rättsväsende.166 Domstolar kan sägas ha delegerats det
yttersta ansvaret för att genom rättskipning fastställa rättsförhållanden,167 och
har i sammanhanget en central funktion. En tänkbar konsekvens av ett sviktande förtroende för domstolarnas dömande verksamhet vore att allmänhetens vilja att frivilligt medverka i domstolsprocesser upphörde.168 Den yttersta
konsekvensen av allmänhetens sviktande förtroende för rättsväsendet har
beskrivits som rättsstatens sammanbrott.169 Upprätthållandet av detta allmänhetens förtroende måste därmed anses utgöra ett väsentligt skyddssyfte.170
Allmänhetens förtroende för rättsväsendet har allt mer kommit att uppmärksammas i nationella, internationella och akademiska sammanhang, och
antalet studier och rapporter om ämnet har ökat.171 I en undersökning om
allmänhetens förtroende för rättsväsendet bland EU-länderna (2006) redovisades de högsta värdena främst komma från de nordiska länderna, medan
det lägsta förtroendet framför allt härstammade från östeuropeiska länder.172
Med hänvisning till en av SCB tidigare redovisad enkät, anfördes 1988 att
en tredjedel av de tillfrågade hade ”inget eller ringa” förtroende för landets
domstolar.173 I Brå:s rapport 2006 om allmänhetens förtroende för rättsväsen164

I detta sammanhang antas utgångspunkten att Sverige utgör en sådan stat.
Allmänheten motsvarar i detta sammanhang de som även benämns medborgare, se t.ex.
Ragnemalm, H., Förvaltningsprocessens grunder, 2012, s. 16 f. Jfr t.ex. även Förtroendeutredningens antagna ståndpunkt om förhållandet mellan medborgare och allmänheten i SOU
2008:106 s. 13, not 1.
166
Olika undergrupper av och mätparametrar för detta förtroende har t.ex. redovisats i EUROJUSTIS (utg.), Trust in justice: why it is important for criminal policy, and how it can be
measured, 2011. Se även EURO-JUSTIS (utg.), JUSTIS Project Working Papers Review of
Need: Indicators of Public Confidence in Criminal Justice for Policy Assessment, 2009.
167
Om rättskipningens samhällsfunktion i teori och praktik, se t.ex. Rättegång I, 8 u., 2002, s.
13 ff. och 31 ff.
168
Jfr t.ex. Heuman, S. i SvJT 2009 s. 48. Jfr även EURO-JUSTIS (utg.), JUSTIS Project
Working Papers Review of Need: Indicators of Public Confidence in Criminal Justice for
Policy Assessment, 2009, s. 17.
169
Se Förtroendeutredningens uttalanden i SOU 2008:106 s. 16 och 42. Jfr även EUROJUSTIS (utg.), JUSTIS Project Working Papers Review of Need: Indicators of Public
Confidence in Criminal Justice for Policy Assessment, 2009, s. 17.
170
Jfr t.ex. Carle i SvJT 1988 s. 492.
171
Se t.ex. Van de Walle, S., Trust in the Justice System: A Comparative View Across Europe,
Prison Service Journal, nr 183, 2009, s. 22.
172
Se t.ex. i ovan a.a., Figure 4, på s. 26. Det har påvisats att en stor del av den franska befolkningen känner ett generellt missnöje med rättsväsendet i Frankrike, se t.ex. Cars i SvJT
2014 s. 483.
173
Se Rosengren i SvJT 1988 s. 18. Enkäten anfördes även ha visat att 88 % av de som kommit i kontakt med domstolarna var av uppfattningen att de hade blivit korrekt bemötta, se
Carle i SvJT 1988 s. 492.
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det uppskattades ”med stor sannolikhet” att mer än hälften av Sveriges befolkning över 15 år hade mycket eller ganska stort förtroende för rättsväsendet som helhet.174 Enligt Brå ökade även allmänhetens förtroende för
domstolarna mellan 2006 och 2008.175
SOM-institutet (Samhälle Opinion Massmedia) vid Göteborgs universitet
uppmärksammade en generell nedgång i svenskarnas förtroende för flera traditionella myndighetsinstitutioner, däribland domstolarna, under 2004–2006.176 I
sammanhanget framhöll Domstolsverket bland annat att domstolarna kunde bli
bättre på att förklara sina domslut. 177

Det finns ett flertal tänkbara aspekter på hur förtroendet för domstolarna i
Sverige kan vidmakthållas. Vissa sådana aspekter har belysts i olika
utredningar, bland annat av Förtroendeutredningen (2008).178 Utredningens
direktiv fokuserade på tre huvudfrågor, domstolars bemötande av allmänheten,179 utformningen av domar och beslut samt domstolarnas kontakter
med medierna.180
En central anknytningspunkt mellan bevismaterial och utredningens
fokuspunkt avseende utformningen av domar och beslut är redovisningen av
domstolens bevisprövning i domskälen.181 Domsmotiveringen har traditionellt ansetts vara av betydelse för parters, och den övriga allmänhetens,
insyn i och kontroll av domstolens bevisprövning.182

174

Se Brå:s rapport Nationella trygghetsundersökningen 2006 (NTU-rapporten), s. 91.
Se Brå (utg.), Ökat men sårbart förtroende för rättsväsendet, 2009.
176
Se Ekenberg, T., Flagnande förtroende för samhällsinstitutionerna, Domkretsen, nr 4,
2006, s. 10 f.
177
Se Ekenberg, T., Flagnande förtroende för samhällsinstitutionerna, Domkretsen, nr 4,
2006, s. 11.
178
SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag. Betänkande av
Förtroendeutredningen. Jfr t.ex. även SOU 2013:49 Nämndemannauppdraget – breddad
rekrytering och kvalificerad medverkan. Nämndemannautredningens betänkande.
179
Med allmänheten avsågs i detta sammanhang främst parter och s.k. bevispersoner, se t.ex.
SOU 2008:106 s. 74, 117 ff. och 335, jfr även a.a., s. 13, not 1.
180
Om dir. 2007:93, se SOU 2008:106 s. 333 ff., 337 och s. 16. Genom det relativt snäva
missivet kan utredningen anses ha avgränsats från många andra viktiga förtroendeaspekter, jfr
t.ex. Hovrättens för Övre Norrland remissyttrande i Ds 2009:66 s. 46.
181
Om att noggrannhet vid redovisningen av domskäl generellt är av betydelse för förtroendet
för rättskipningen, se t.ex. JK 3417-02-28 (2003-02-07), JO 2013/14 s. 80 och JO 1999/2000
s. 56. Om beslutsmotiveringars betydelse för allmänhetens tilltro till myndigheters kompetens
och objektivitet, se även Ragnemalm, H., Förvaltningsprocessens grunder, 2012, s. 115 ff. Jfr
även de rekommendationer som lämnats av Åklagarmyndighetens arbetsgrupp avseende tydligare domskäl och bevisvärdering i rapporten Hållbara domslut – en förtroendefråga för rättsväsendet, 2004, s. 33, jfr även a.a., s. 26 och 47 f. Sådana motiveringar kan samtidigt sägas
anknyta till bemötandet av allmänheten som var en av Förtroendeutredningens huvudfrågor.
182
Jfr Processlagberedningens uttalande i SOU 1938:44 s. 218 f. som även refererats i SOU
2008:106 s. 173. Ekelöf m.fl. har anfört att domstolens bearbetning av bevismaterialet under
175

23

Aspekter på domstolarnas utformning av domar och beslut har genom åren behandlats i ett flertal utredningar och förarbeten.183 Processkommissionens och
Processlagberedningens kritiska uttalanden om knapphändiga domsmotiveringar
härrör från 1900-talets första halva.184 Man kan även finna kritiska uttalanden
från 1950-talets början om generella problem med domars begriplighet.185

Att domstolen redogör för vad den anser vara bevisat i ett mål, och hur
den kommit fram till det, har även bedömts vara i linje med kraven på en
rättvis rättegång enligt EKMR.186 Ekelöf har betonat vikten av att domstolen
redovisar hur den värderar bevisning, och framhållit detta som särskilt
betydelsefullt i brottmål.187 Såsom en av domsmotiveringens fördelar har
Ekelöf även anfört att denna möjlighet att kontrollera hur domstolen resonerat i sig stärker förtroendet för rättskipningen.188
Bergholtz har behandlat olika aspekter av motiveringsskyldigheten i ett rättshistoriskt sammanhang.189 Han har bl.a. framfört slutsatsen att såväl RB:s som
förvaltningsprocesslagens (1971:291) [cit. FPL] motiveringsregler är oprecisa
och att frågor om reglernas utsträckning bör besvaras genom teorier om vilka
funktioner som domskälen kan och bör uppfylla. 190

Detta, av Lindell benämnda redovisningskrav,191 följer dels implicit av 35
kap. 1 § RB,192 dels explicit av 17 kap. 7 § 1 st. p. 5 (tvistemål) och 30 kap. 5
alla förhållanden bör redovisas, se Rättegång V, 8 u., 2011, s. 273 f. Jfr även JO 2014/15 s.
323 f.
183
Om domsmotivering i ett historiskt perspektiv (från den klassiska romerska rättens tid och
framåt), se t.ex. SOU 2001:103 s. 273 ff. För en historisk genomgång av milstolpar inom det
s.k. klarspråksarbetet i bl.a. statliga myndigheter, se Ds 2006:10 s. 28 ff. Se även ansatserna i
t.ex. Domstolsverkets skrifter Språk och struktur i domar och beslut, 2005; Strategi för
utformning av domar och beslut i Sveriges Domstolar, 2010; Handlingsplan för genomförande av Sveriges Domstolars strategi för utformning av domar och beslut, 2010. Se även prop.
2004/05:131 s. 216 f.
184
Se SOU 1926:31 s. 176 respektive SOU 1938:44 s. 218.
185
Se t.ex. Lindstedt i SvJT 1950 s. 663. För nutida motsvarande problematik, se även t.ex.
Heuman, S. i SvJT 2009 s. 58 ff. med där anförda hänvisningar.
186
Se t.ex. prop. 2004/05:131 s. 217. Såvitt gäller redovisningen av domstolens bevisprövning
har problematik påtalats redan under 1950-talets början, se t.ex. Lindstedt i SvJT 1950 s. 666
f.
187
Se Rättegång V, 8 u., 2011, s. 274.
188
Se a.a., s. 272. Jfr även prop. 2004/05:131 s. 216 f. och SOU 2001:103 s. 278 f. Jfr även
JO 2014/15 s. 323 f.
189
Se Bergholtz 1987, s. 97–214.
190
Se a.a., s. 133 samt 149 f. Olika sådana funktioner framhålls även i a.a., s. 357 ff.
191
Se Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 116. Se även Lindell 1987, s. 103 och 113 ff.
192
Se SOU 1938:44 s. 377 f. samt Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 116 f. Se även under
rubriken ”Allmänt om bevisvärdering” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 35 kap. 1 § RB (maj 2014, suppl. 76).
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§ 1 st. p. 5 (brottmål) RB193. I enlighet med vad 1999 års rättegångsutredning
(EMR) har anfört, ligger i den motiveringsskyldighet som följer av lagtexten
i de senare bestämmelserna att det i domar som meddelas av allmän domstol
redovisas hur bevismaterialet sammanställts och vilka bevis som enskilt eller
tillsammans styrkt en viss ifrågasatt händelse.194 Om domstolen exempelvis i
ett tvistemål funnit att ett åberopat rättsfaktum kan läggas till grund för
avgörandet, trots en parts bestridande, måste domskälen ge parterna upplysning om varför.195 Detta innebär bland annat ett krav på att domstolen även
redovisar vilka bevisfakta som ansetts utgöra bevis för rättsfaktumet.196 Om
bevisningen har pekat åt olika håll, måste domstolen därtill även förklara hur
den gjort sina avvägningar och varför viss bevisning har tillmätts ett högre
eller lägre värde än annan.197 När en tilltalad i brottmål fälls mot sitt nekande,
eller om åtalet ogillas, ställs det än högre krav på domstolens utförlighet i
redovisningen av bevisvärderingen.198
Domares bristande redovisningar av bevisvärderingen i domskälen har i flera fall
föranlett kritik från JO.199

För att närmare anknyta till ämnet för denna avhandling har domstolen
således, i förekommande fall, en skyldighet att förklara om och varför en
viss slutsats har grundats på t.ex. ett åberopat e-postmeddelande eller mobiltömningsresultat, eller motsatsvis, varför en åberopad skärmdump inte
kunnat läggas till grund för en viss utgång.200
Vilka närmare precisionskrav som uppställs på domstolen generellt vad
gäller redovisningen av bevismaterialet är något omdiskuterat.201 I den åttonde upplagan i Ekelöfs serie Rättegång V framhålls att det till följd av större
193

Se SOU 1938:44 s. 218 och 341.
Se prop. 2004/05:131 s. 216 f. Jfr SOU 2001:103 s. 279. Jfr även SOU 2008:106 s. 173
och SOU 1938:44 s. 218 f. Om det motsvarande förhållandet inom förvaltningsprocessen
enligt 30 § FPL, se t.ex. JO 2014/15 s. 324 med där anförda referenser.
195
Jfr Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 17 kap. 7 § p. 5 RB (maj
2014, suppl. 76).
196
Jfr a.st.
197
Jfr a.st.
198
Se t.ex. JO 1999/2000 s. 55. Jfr även Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 30 kap. 5 § p. 5 RB (maj 2014, suppl. 76). Genom 22 § MålF uppställs dock i
praktiken lägre krav på utformningen av en tredskodom som utfärdats i förenklad form enligt
17 kap. 8 § RB. Regleringen som avser utformningen av tingsrätters och hovrätters domar i
brottmål kompletteras även av Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1998:4) om utformning
av dom och slutligt beslut i brottmål, som utfärdats med stöd i 21 § MålF.
199
Flera tingsrättsdomar har kritiserats från olika håll för brister i redovisningen av
bevisvärderingen, se t.ex. JO 2013/14 s. 72 (se särskilt s. 78 och 80 ff. med där anförda
hänvisningar) samt JO beslut 2015-09-15, dnr 380-2015 och dnr 381-2015. Se även t.ex. JO
2011/12 s. 39 och JO 1999/2000 s. 55.
200
Jfr t.ex. motsvarande förhållande avseende vittnesbevisning, se SOU 2001:103 s. 279.
201
Se t.ex. JO 2013/14 s. 80. Se även Rättegång V, 8 u., 2011, s. 273.
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bevismängder ibland inte är praktiskt möjligt att beskriva bevisningen och
resonemangen annat än genom mer svepande lokutioner.202
Att hovrätterna i sina domar noggrant redogjorde för bevisningen, dess värdering
och ”de som bevisade ansedda faktiska omständigheterna”, framhöll Processkommissionen vara en förutsättning för att Högsta domstolens funktion som
prejudikatinstans för rättsfrågor skulle kunna upprätthållas.203 Processlagberedningen gjorde ett kortfattat uttalande om att motiveringarnas utförlighet var
beroende av det enskilda fallets omständigheter. 204

Disparata benämningar av sådant bevismaterial i domskälen skulle, i
teorin, kunna medföra en så otillräcklig grad av precision att redovisningskravet inte uppfylls. Att bevismaterialet inte identifieras på ett adekvat sätt i
domskälen, eller att man refererar till bevisfakta, hjälpfakta och bevismedel
med terminologisk inkonsekvens, skulle även på sikt kunna rubba förtroendet för domstolarnas dömande verksamhet.205 Några exempel kan få illustrera
det nu anförda resonemanget:
I NJA 2013 s. 867 kom vissa aspekter av beslagshantering vid internationell
rättslig hjälp i brottmål att prövas av HD. Med anknytning till det material som
tagits i beslag angavs i föredragandens betänkande sex olika benämningar av
samma bevismaterial, ”digital information”, 206 ”digitalt lagrad egendom”,207
”digitalt lagrad information”,208 ”digitalt eller elektroniskt lagrad information”,209
”materialet i den digitala delen”210 och ”det digitala materialet”211.

Att som i föredragandens betänkande i rättsfallet ovan ange ett identiskt
underlag på sex olika sätt inger betänkligheter ur detta perspektiv. Det kan
exempelvis observeras att digital information och digitalt lagrad information
inte nödvändigtvis behöver spegla med varandra synonyma förhållanden. I
formuleringen ”digitalt eller elektroniskt lagrad” ligger samtidigt en
otydlighet i huruvida någon distinktion är avsedd mellan olika lagringssätt
och/eller informationstyper.
I NJA 2007 s. 157 prövades frågor om beviskrav vid en borgenärs påstådda
preskriptionsavbrott. Till styrkande av preskriptionsavbrottet hade borgenären
202

Se Rättegång V, 8 u., 2011, s. 275.
Jfr SOU 1926:31 s. 176.
204
Se SOU 1938:44 s. 218.
205
I avsnitt 5.3 analyseras vissa processuella bevisbegrepp. I avsnitt 6 lämnas vissa terminologiskt inriktade förslag.
206
Se NJA 2013 s. 867, p. 1.
207
Se a.a., p. 23.
208
Se a.a., pp. 24, 34–36 samt p. 44.
209
Se a.a., pp. 34 och 37.
210
Se a.a., p. 43.
211
Se a.st.
203
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bland annat åberopat två (skriftliga) bevis som i stämningsansökan benämndes
”Datalogg ur [bolagets] datasystem...” respektive ”Brev...”. I bevismaterialet,
som bestod av pappersutskrifter, ingick ingressen ”Historiklista för Akt...”.
Tingsrätten benämnde det ena beviset som dels ”dataloggar ur [bolagets]
datasystem utvisande att brev skickats”, dels ”korta anteckningar i [bolagets]
dataloggar” och det andra beviset som ”kopior av brev”. Hovrätten benämnde
bevismaterialet som ”bolagets interna anteckningar”. HD angav i sin tur det
första beviset som ”ett utdrag ur [bolagets] datasystem”, och det andra som
”kopior av sju av breven som uppges vara hämtade ur en automatiskt genererad
datafil med brev”.

I de ovan exemplifierade fallen förekommer olika benämningar av samma
bevismaterial, både mellan och bland instanserna, samtidigt som det i själva
bevismaterialet anges ytterligare identifierande benämningar. Redan en
domstols inkonsekvenser i domskälen, då ett och samma bevismaterial
anges, kan ge skäl för ifrågasättanden mot bakgrund av motiveringsskyldigheten och redovisningskravet.
I sammanhanget bör även frågan ställas om relevansen av att domstolen
med terminologisk millimeternoggrannhet redovisar och preciserar sådant
bevismaterial. En balans måste givetvis råda mellan uppställda precisionskrav och vad som skäligen kan begäras av en domstol. Av uppenbara skäl
bör det undvikas att man etiketterar viss bevisning utan något relevant syfte.
Ansatser som härrör från s.k. begreppsjurisprudens eftersträvas heller inte i
sammanhanget.212
Ökade krav på sådan precisering bör, sammanfattningsvis, därmed tjäna
rationellt godtagbara syften.
Lindell har framhållit angelägenheten av domarens utförliga redogörelse
för bevisvärderingen då bevisningen består av långa kedjor.213 Ett tungt
vägande skäl för ökad precision i detta hänseende är även den generellt disparata relaterade begreppstillämpningen, såväl i rättsliga sammanhang, som
inom datavetenskapen och i det vardagliga språket. Det kan t.ex. även
beaktas att varnande indikationer har framhållits från datavetenskapligt håll i
England, där just begreppsmässig noggrannhet har efterlysts såvitt gäller
både ”computer evidence” och åklagares formuleringar i gärningsbeskrivningar.214
Dessutom kan samma beteckningar för bevismaterial av ifrågavarande
slag avse många olika aspekter, representationsformer och sammansätt212

Om begreppsjurisprudens som rättsvetenskaplig metodlära, med innebörden att ”...rätten
företrädesvis är framsprungen ur begreppet...” och att ”...vetenskaplig fortbildning av rätten
innebär utveckling ur begreppet...” frikopplat från samhället och den samhälleliga utvecklingen, se Wilhelm, W., Den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet, 2006 (övers. av
Claes Peterson), s. 57 ff. Jfr även Kleineman, J. i Juridisk metodlära, 2013, s. 42. Jfr även
Lainpelto 2012, s. 22.
213
Se Lindell 1987, s. 114.
214
Se t.ex. p. 4.1 och p. 6.1 (5) i BCS-rapporten 2000.
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ningar, som domstolen i sig dock objektivt har att beakta från skilda utgångspunkter. Följande exempel belyser det nu anförda:
Som begrepp betraktat har en skärmdump i sig inte någon generisk innebörd.
Vanligtvis avses en utskrift av en elektroniskt genererad ögonblicksavbildning av
ett bildskärmsinnehåll där bildskärmen varit ansluten till en stationär eller bärbar
dator.215 Benämningen skärmdump kan i rättsliga sammanhang emellertid även
avse en utskrift av en mobiltelefons bildskärmsinnehåll.216 Skärmdumpar kan
också avse andra representationsformer än pappersutskrifter, t.ex. filer i olika
format.217 Även bildskärmsinnehållets karaktär kan variera kraftigt. En som
bevisning åberopad skärmdump kan exempelvis motsvara representationer av
elektroniska diarier (ibland kallade loggutdrag),218 eller webbsidors textinnehåll,219 såväl som upphovsrättsligt skyddade verk220 jämförbara med fotografier. Härtill kommer att skärmdumpar ofta anges som skriftligt bevis i bevisuppgiften, ett i sig lagreglerat bevismedel i 38 kap. RB.221

Här kan beaktas de riskmoment som uppenbaras vid den språkliga
utformningen av domskälen, dvs. själva författandet av domsmotiveringen.
Att domstolen förmått genomföra en i sak objektiv och oklanderlig identifiering och värdering av bevismaterialet bör under alla förhållanden återspeglas i domskälen. Svepande, homonyma och/eller disparata benämningar
av bevismaterialet i domskäl kan exempelvis, rätteligen eller felaktigt, tas till
intäkt för slutsatsen, bland den del av allmänheten som läser domar, att domstolen inte förmått förstå vad som åberopats, och i förlängningen då inte
heller vad som värderats. Detta innebär också en risk för att sådana domar
misstolkas bland allmänhetens olika läsekretsar. Att bevisningen benämns i
domskälen på sätt som varken i juridiska eller tekniska sammanhang
förankrats som vedertagna kan också få andra negativa konsekvenser. Exempelvis kan den tekniskt kunniga delen av allmänheten – även felaktigt –
ifrågasätta domstolens förmåga att adekvat värdera, eller förstå, bevisningens tekniska innebörd. Att domskälen antyder en otillräcklig materialbearbetning kan också uppfattas som ett uttryck för bristande objektivitet.222

215

Jfr t.ex. NJA 2010 s. 135, p. 2. Jfr även beskrivningen ”...digital bild som lagras i en dators
minne...” i SOU 1992:110 s. 89 i not 22.
216
Se t.ex. av åklagaren åberopad skriftlig bevisning angiven som: ”Utskrifter av sms-trafik
och mailkonversationer” i Göteborgs tingsrätts dom 2013-02-06 i mål nr B 10925-12, i
förundersökningsprotokollet benämnt ”skärmdumpning” (aktbilaga 4, s. 16–19).
217
Se t.ex. Göta hovrätts dom 2012-06-21 i mål nr B 1354-12, s. 4.
218
Se t.ex. av åklagaren åberopad skriftlig bevisning i form av ”Skärmdump” i Halmstads
tingsrätts dom 2013-01-25 i mål nr B 2558-12 (aktbilaga 2, s. 20).
219
Se t.ex. Svea hovrätts dom 2011-05-05 i mål nr T 555-10.
220
Se t.ex. Göta hovrätts dom 2013-10-15 i mål nr FT 311-13, s. 3. Jfr även NJA 2010 s. 135.
221
Motsvarande fenomen har tidigare identifierats såvitt gäller åberopanden av rättsintyg, se
Edelstam i JT 1997–98 s. 110.
222
Jfr t.ex. Heuman i JT 2004–05 s. 48.
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I förlängningen kan detta resultera i den samlade allmänhetens mer eller
mindre berättigade ifrågasättanden av huruvida domstolen är kapabel att
värdera bevisningen på ett adekvat sätt. Samma slags ifrågasättanden torde
kunna aktualiseras och gälla också för andra rättsligt anknutna avgörandeformer, även utanför domstol.
En till redovisnings- och motiveringsskyldigheten anknuten – och
angelägen – fråga är hur domaren värderar sådant bevismaterial.223 Genom
skärmdumpsexemplet åskådliggörs bland annat att det kan finnas risker med
att domstolen, inom ramen för bevisvärderingen, identifierar bevisningen
med utgångspunkt i dess benämning. En adekvat bevisvärdering förutsätter
att bevisningen identifieras korrekt. Ett ytterligare riskmoment är att
domaren tror sig värdera bevisning av en viss beskaffenhet som i själva
verket är av ett helt annat slag. Redan befintligheten av sådana riskmoment
torde, i ljuset av de synnerligen allvarliga konsekvenserna, i sig motivera en
högre grad av precision vid domarens identifiering och benämning av sådant
bevismaterial, än i andra fall (t.ex. vad avser bevispersoners utsagor).
Därtill förutsätts att domstolen kan bedöma vilka bevismedel som
aktualiseras i det enskilda fallet och om bevisningens uppkomstbetingelser
och beståndsdelar. De faktorer som är relevanta att beakta vid bevisvärdering
skiljer sig mellan olika bevismedel.224 Samtidigt föreligger kunskapsmässiga
skillnader mellan att värdera ett fotografi, ett loggutdrag, respektive en
webbsidas skick, när parterna har olika uppfattningar om sådant innehåll.
Genom skärmdumpsexemplet illustreras att den gemensamma beteckningen
”skärmdump” i sig kan vilseleda bedömaren, exempelvis om bevisningens
olika uppkomstbetingelser och beståndsdelar. På liknande sätt förhåller det
sig även med annan ämnesrelaterad bevisning. Eftersom bevisningens
beskaffenhet kan inverka både på bedömningen av tillämpliga regelverk i
RB,225 och på bevisvärderingen,226 uppmärksammas i avhandlingen begreppsmässiga förhållanden mellan olika bevismedel. Detta anknyter samtidigt till
det tidigare anförda skyddssyftet såvitt gäller domstolens motiveringsskyldighet och redovisningskravet.
Vidare har termen urkund fått en förändrad rättslig innebörd sedan
Ekelöfs tid. Den har bland annat utvidgats till att innefatta elektroniska
handlingar enligt 14 kap. 1 § 2 st. p. 2 BrB. Det nära sambandet mellan ur223

En generell fråga kan ställas om i vilken utsträckning en rättsvetenskaplig avhandling ska
upptas åt ämnet bevisvärdering. Frågan behandlas närmare i avsnitt 1.2. Om denna fråga,
såvitt gäller stödbevisning, se t.ex. Lainpelto 2012, s. 293 ff. Jfr även a.a., s. 12 och 15 f. där
frågan ställs om varför en juridisk avhandling ska behandla bevisrättsliga begrepp.
224
Jfr t.ex. under rubriken ”Inledning”, stycket som inleds med ”I fråga om bevisvärdet...” i
Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 38 kap. RB (maj 2014, suppl.
76). Jfr även t.ex. Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 527.
225
Jfr under rubriken ”Inledning” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 38 kap. RB (maj 2014, suppl. 76).
226
Jfr i not 224 a.st.
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kundsbegreppet och skriftligt bevis, som bevismedel betraktat, föranleder att
vissa förhållanden däremellan analyseras.227
Samtliga här identifierade riskmoment leder till att förtroendet för
domstolarnas dömande verksamhet, liksom för den övriga rättskipningen,
påverkas negativt. En sådan utveckling vore kontraproduktiv i förhållande
till denna förtroendegrund som skyddssyfte (jfr ovan). En disparat begreppsbildning torde samtidigt göra det svårt att överskåda och jämföra olika framställningar av ämnet.228 I sammanhanget uppenbaras således flera preciseringsbehov. Mot denna bakgrund framstår det därför som både relevant
och angeläget att söka anlägga beständiga begreppsmässiga utgångspunkter
avseende sådant bevismaterial.229
Ett framträdande karakteristiskt drag hos den bevisning som behandlas är
hög komplexitet jämfört med annan bevisning.230 Särskilda erfarenhetssatser
som är svåra att tillföra och förmedla kan därmed antas vara erforderliga
både för domstolens bedömning av utredningsstandard231 och utredningskrav232 i brottmål, och vid domstolens bevisvärdering i samtliga måltyper där
sådant bevismaterial förekommer.
Vissa samhällsförhållanden har ansetts vara så komplicerade att de måste bedömas och avgöras i särskilda sammansättningar av särskilt utvalda personer.233

Särskilda svårigheter kan uppkomma när bevisningens representationer
ska härledas bakåt genom långa beviskedjor (om representationsfaktorn, se
vidare i avsnitt 2.4). Kombinationen av bevismaterialets komplexitet och de

227

Se vidare avsnitt 5.3. Jfr häremot t.ex. Datastraffrättsutredningens uttalande i SOU 1992:
110 s. 420. Utifrån dåtida förutsättningar tycks utredningen ha ansett att förhållandet mellan
skriftligt bevis och ”data” var oproblematiskt, se a.st.
228
Om detta förhållande vad gäller rättsvetenskapliga författares begreppsbildning, se t.ex.
Hellner, J. i Arbejdsretligt tidsskrift, 1985, s. 245.
229
Om begreppsbildningens syften och samband mellan rättsvetenskaplig metod och begreppsbildning, se t.ex. Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen, 2001, s. 168 ff.
230
Jfr t.ex. p. 4.1 i BCS-rapporten 2000 där teknisk komplexitet i samband med ”computer
evidence” har identifierats som ett problemområde.
231
Genom begreppet utredningsstandard uttrycks ett slags minimikrav på utredningens omfattning och kvalitet som beslutsunderlag, och är i brottmål knutet till domstolens utredningsansvar vilket, enligt 46 kap. 4 § 2 st. RB, medför en skyldighet för domstolen att se till att mål
blir erforderligt utredda, se Diesen 1993, s. 233 ff. Se även Diesen, C. i Festskrift till Peter
Seipel, 2006, s. 181 samt Diesen, C. m.fl., BEVIS 8, 2007, s. 194. Om utredningsstandarden
inte är uppfylld finns behov av kompletterande utredning, vilket det ankommer på domstolen
att föranstalta om.
232
Utredningskravet avser det bevisprövningskriterium där domstolen besvarar frågan om det
är möjligt eller inte att genomföra en bevisvärdering av det befintliga processmaterial som
åklagaren förebringat i målet, se Diesen 1993, s. 268 ff. samt Diesen, C. m.fl., BEVIS 5, 2000,
s. 136.
233
Se t.ex. Åbjörnsson i JT 2010–11 s. 267–269.
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liberala svenska bevisrättsliga utgångspunkterna torde i sig motivera generellt höga krav på noggrannhet och reflektion vid bevisvärderingen.
Vid värdering av bevismaterial med hög komplexitet kan man utgå från
att det uppställs högre krav på domstolens kunskap om bevisningens
felkällor. Vid domarens bevisvärdering uppställs vidare det normerande
kravet att varje enskilt bevis under något processuellt stadium värderas
separat.234 Även om någon särskild metodik för bevisvärdering inte har fastställts i lag,235 kan en sådan bedömning av varje omständighet för sig
förutsätta att såväl bevisningen som bevisvärderingen struktureras.236 Inom
den juridiska litteraturen har också förespråkats att domstolen bör inleda
bevisvärderingen med sådan strukturering.237
Utan systematik vid värderingen av ämnesrelaterat bevismaterial kan det
normerande kravet på bedömning av delarna före helheten (jfr ovan) –
genom strukturering – bli problematiskt att efterleva.238 Med utgångspunkt i
att a) bevisvärdering bör utföras med en metodik,239 som främjar objektivisering,240 och att b) bevis inte ska godtas, underkännas eller tillmätas högt
eller lågt värde utan en adekvat prövning, blir sådan systematik minst lika
betydelsefull som vid värdering av annan bevisning, exempelvis muntliga
utsagor.241 Avhandlingen har därför framställts med utgångspunkt i att
identifiera och sammanställa olika felkällor så att bevisvärderingen kan
struktureras, och så att strukturen blir anpassad efter de särskilda förutsättningar som gäller ifrågavarande bevis.242
Som tidigare har anförts fokuserar avhandlingsämnet på fenomen som
inte tidigare har behandlats i en svensk självständigt avgränsad rättslig kontext. En grundläggande ansats blir därför att generellt eftersträva breda och
neutrala rättsliga perspektiv. På så sätt blir det samtidigt möjligt att utvinna
s.k. minsta gemensamma nämnare att lägga till grund för fortsatta resonemang. Bevisning åberopas och värderas med rättslig anknytning i både
processuella och utomprocessuella sammanhang, och på olika kronologiska
234

Se SOU 1938:44 s. 378, jfr Diesen 1993, s. 383. Om analyskravet, jfr även Lindell, B.,
Civilprocessen, 2012, s. 117.
235
Se t.ex. Diesen 1993, s. 383.
236
Om struktureringen av bevisvärderingen, se t.ex. Schelin 2006, s. 158. Även att strukturera
bevisningen har ansetts vara fördelaktigt, se t.ex. Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 162. Det nu anförda ska inte förväxlas med struktural bevisning, om sådan se t.ex. Rättegång IV, 7 u., 2009,
s. 215 ff.
237
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 163. Diesen har vidare uttalat att domare bör utgå från en
gemensam referensram vid bevisvärdering, Diesen 1993, s. 384.
238
Jfr även Stening som har anfört att man kan uppställa kriterier för en ”acceptabel
värdering”, Stening 1975, s. 47.
239
Se t.ex. Bolding i SvJT 1953 s. 306.
240
Jfr t.ex. Diesen 1993, s. 384 f.
241
Om vikten av systematik vid värdering av muntliga utsagor, jfr Schelin 2006, s. 158.
242
Jfr t.ex. Hultmarks tidigare framförda uppfattning om några sådana särskilda förutsättningar, Hultmark, C., Elektronisk handel och avtalsrätt, 1998, s. 99 f.
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stadier. En ambition är därför att i avhandlingen behandla det ämnesrelaterade bevismaterialet rättsområdesneutralt, forumneutralt, instansneutralt och måltypsneutralt. En konsekvens av detta generiska synsätt blir
att många frågor som traditionellt har behandlats inom process- och bevisrätten inte kommer att bemötas i denna avhandling. Denna ambition
motiverar samtidigt en särskilt anpassad systematik för framställningen till
vilket ska återkommas nedan.
Exempelvis har frågor om beviskrav och bevisbördeplacering243 behandlats inom
den svenska bevisrättsliga doktrinen. Frågor om kvalificeringar av beviskravets
styrka och/eller bevisbördans placering i enskilda fall måste dock behandlas från
olika utgångspunkter i olika måltyper. De är därmed inte måltypsneutrala. Bevisvärderingens noggrannhet i förhållande till beviskrav berörs i avhandlingen
därför på ett mer övergripande plan. Några djupgående resonemang förs emellertid inte om huruvida viss bevisning uppfyller olika beviskrav eller inte.
Som ett ytterligare exempel kan nämnas frågor som rör domstolens utredningsansvar såvitt gäller domstolens – teoretiska – utrymme för (och i vissa fall
skyldighet) att i vissa indispositiva tvistemål samt i straffprocessuella och
förvaltningsrättsliga mål ex officio efterforska och inhämta bevisning.244 Någon
motsvarande skyldighet finns inte i dispositiva tvistemål inom civilprocessen.245
Frågor som avser rättsliga förutsättningar för bevisanskaffning är därmed inte
heller måltypsneutralt formulerade. Exempel på andra icke måltypsneutrala
frågeställningar avser rättsliga förutsättningar rörande processuella dispositioner
med bevisningen som parterna endast i vissa måltyper kan råda över.246

I en avhandling som denna blir det också nödvändigt att göra vissa överväganden som rör förhållandet till teknikneutralitet.247 Inledningsvis kan man
243

Om även andra bevisrättsligt anknutna bördor som t.ex. åberopsbörda, konkretiseringsbörda och förklaringsbörda, se t.ex. Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s. 126 ff.
244
Se 35 kap. 6 § 2 men. RB och 24 § FPL. Om domstolens utredningsansvar i
förvaltningsrättsliga mål enligt 8 § FPL till följd av den s.k. officialprincipen, se t.ex. Bohlin,
A. och Warnling-Nerep, W., Förvaltningsrättens grunder, 2007, s. 95 och 105 ff.
245
Lindell har klargjort en distinktion mellan t.ex. civilprocess och straffprocess, Lindell, B.,
Civilprocessen, 2012, s. 36.
246
Om t.ex. bevisöverenskommelser mellan parterna i dispositiva tvistemål, se a.a., s. 117.
247
Tänkbara distinktioner mellan teknikneutral, teknikberoende och teknikoberoende
reglering har – de lege ferenda – anförts i IRI-rapport 1999:10, s. 26 ff., jfr även Seipel i JT
2001–02 s. 417. Jfr även det anförda under p. 4.3.4 i Koops, B-J. m.fl., Should ICT Regulation
be Technology-Neutral?, IT & Law Series, vol. 9, 2006. Det kan uppmärksammas att
teknikneutral används i ett fåtal författningar på förordningsnivå, se t.ex. 21 § förordningen
(2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal
och 8 a § 2 st. förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet.
Teknikoberoende förekommer t.ex. i prop. 1997/98:44 s. 38. Begreppen tycks användas
distinktionslöst i utredningssammanhang, se t.ex. Ds 2013:27 s. 5 och 28 f., jfr även prop.
1997/98:44 s. 38. Teknikneutralitet bör särskiljas från nätneutralitet som också har använts
heteronymt i olika sammanhang, se t.ex. Ds 2010:19 s. 72 och 359, det särskilda yttrandet i
SOU 2012:55 s. 713 ff., SOU 2012:59 s. 85, skr. 2011/12:105 s. 199, SOU 2013:31 s. 202 och
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skilja mellan sådana ansatser i regleringssammanhang och motsvarande
ansatser inom ramen för ett avhandlingsarbete från akademiska utgångspunkter.248 Snäva tekniska utgångspunkter kan snabbt bli föråldrade vilket
riskerar att göra avhandlingens resultat obsoleta. Det är bland annat därför av
vikt att ämnet behandlas med utrymme för framtida nya tekniska tillämpningar, exempelvis vad gäller metoder för datalagring.249
Med anledning av detta, och av vad som tidigare anförts om precision i
benämningar, kan ansatsen här beskrivas som objektneutral. Med detta avses
att relaterade resonemang förhålls till andra kriterier än hur olika slags
utrustning identifieras och benämns. Denna objektneutrala ansats innebär att
avhandlingsämnets tekniska förankring inte utgår från en viss utrustnings
avsedda funktionalitet. Att visst bevismaterial härstammar från exempelvis
vad som benämnts en mainframe-dator, en PC, en mobiltelefon, en läsplatta
eller en alkometer, tillmäts därmed inte någon självständig betydelse vid
bedömningen av vilken bevisning som ska behandlas i avhandlingen och
inte. Förekommande bevisning behandlas i stället utifrån gemensamma
tekniska förutsättningar utifrån en ändamålsenligt anpassad abstraktionsnivå.
Härigenom lämnas utrymme för kommande teknikskiften, samtidigt som en
bred latitud av utrustning innefattas även i ett historiskt perspektiv.
I detta hänseende antas en datorstruktur som utgångspunkt för vad som i
avhandlingen benämns digital elektronik (se avsnitt 1.3.3.1). Datorstrukturen
kan sägas sedan 1940-talets mitt och fram till dags dato ha utgjort en –
principiellt sett – bibehållen gemensam teknisk nämnare,250 och
funktionalitetsneutral generisk grund för en stor bredd av teknisk utrustning
och tekniska tillämpningar.251 Denna datorstruktur kan dessutom sägas ha
bestått samtidigt som dess funktionella tillämpningar och terminologi har
förändrats.252
Med denna utgångspunkt förväntas avhandlingens objektneutrala ansats
upprätthållas. Exempelvis görs därmed inte någon principiell åtskillnad

SOU 2014:13 s. 85, med där anförda referenser. Om det nu anförda, se även Magnusson
Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 81 i not 65.
248
Explicita uttryck för teknikneutrala ansatser i svenska lagstiftningssammanhang anges t.ex.
i prop. 2012/13:74 s. 1, 42 och 45, se även t.ex. prop. 1985/86:65 s. 20. Koops har anfört att
teknikoberoende reglering inte är lämplig för vissa syften, se det anförda under p. 4.5 i Koops,
B-J. m.fl., Should ICT Regulation be Technology-Neutral?, IT & Law Series, vol. 9, 2006.
249
Ett exempel på alternativ lagringsteknik är att, till skillnad från magnetiska HDD- eller
flashminnen, koda och skriva data i DNA-strängar, se t.ex. Church, G. m.fl., Next-generation
digital information storage in DNA, National Library of Medicine, vol. 337 (#6102), 2012-0928, s. 1628 samt tillhörande supplement.
250
Jfr t.ex. vad som anförs om centralprocessorenheter i not 384 i denna avhandling, in fine.
251
Om olika praktiska tillämpningar av denna struktur, se vidare i avsnitt 2.1.
252
Om den terminologiska utvecklingen från t.ex. datateknik, ADB-teknik, informationsteknik
och informations- och kommunikationsteknik med tillhörande förkortningstermer, se t.ex.
avsnitten 2.1 samt 5.2.2.
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mellan datorklasser som persondatorer, servrar, superdatorer eller minidatorer etc.253 Samtidigt neutraliseras många annars svåra avgränsningsfrågor.254
Exempelvis har en mobiltelefon från tillverkaren Apple, av modellen iPhone 6,
lokalt integrerad kringutrustning i form av bland annat kamera, blixt, högtalare
och mikrofon m.m.255 Externt anslutningsbar utrustning till iPhone 6 (för t.ex.
kommunikation med andra datorer, batteriladdare m.m.) möjliggörs dels av
fysiska objekt med fysisk kabel genom anslutning av en kontakt till telefonens
sockel (s.k. ”Lightning connector”), dels trådlöst.256
På motsvarande sätt har en stationär mätstation för s.k. automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) integrerad kringutrustning i form av en radarsensor för
hastighetsmätning, en digital kamera, fotoblixt, en styrdator samt ett modem för
dataöverföring.257

Varken objektens avsedda funktionalitet, eller den faktiska personella
interaktionen med objekten, får därmed någon betydelse för frågan om huruvida de tillhör avhandlingsämnet eller inte.
Mot bakgrund av vad som tidigare har anförts om datavetenskapens betydelse tycks en adekvat behandling av avhandlingsämnet oundvikligen
förutsätta att datavetenskapligt källmaterial beaktas. På samma sätt som
bevisrätten kan anknyta till andra vetenskapliga områden och discipliner,
som t.ex. filosofi, beteendevetenskap och naturvetenskap,258 måste även
datavetenskap kunna komma att få inflytande både vid behandling av bevisrätt som ett rättsvetenskapligt ämne och vid bevisprövning i praktiken.
Så som redan anförts finns det internationellt sett ett omfattande och växande antal böcker, uppsatser och fora som specifikt behandlar ämnesrelaterade frågor och som i viss utsträckning blir nödvändiga att uppmärksamma.
Det tycks inom rättsvetenskapen råda olika uppfattningar om i vilken omfattning
jurister bör tillägna sig kunskaper från andra vetenskapliga discipliner. 259 Grund253

Brorsson har tidigare anfört en schematisk datavetenskaplig klassificering genom distinktioner mellan bland annat persondatorer och inbyggda datorsystem, Brorsson, M.,
Datorsystem. Program- och maskinvara, 1999, s. 2 ff. Jfr även Magnusson Sjöbergs indelning
efter minneskapacitet i Magnusson Sjöberg 1992, s. 37.
254
Brorsson har tidigare – schematiskt – anfört ett datavetenskapligt synsätt med avseende på
distinktioner mellan inbyggda datorsystem (s.k. embedded computer systems) respektive
självständiga oberoende datorsystem, se Brorsson i föregående not a.a., s. 5. Jfr även Caseys
utgångspunkt i tre olika grupper av datorsystem (Open computer systems, Communication
systems respektive Embedded computer systems), Casey, E. i Digital Evidence and Computer
Crime, 2011, s. 7 f.
255
Se Apple Inc. (utg.), iPhone User Guide For iOS 8.1 Software, 2014, s. 8.
256
Se a.st. och a.a., s. 173.
257
Se Ekfeldt, J. i Festskrift till Christian Diesen, 2014, s. 498.
258
Jfr t.ex. Lainpelto, K. i Festskrift till Christian Diesen, 2014, s. 457.
259
Eckhoff har i frågan intagit en liberal hållning och efterlyst att jurister breddar sina
kunskapsfält genom att även tillgodogöra sig ”...innsikt som er utviklet innen fag som
sosiologi, sosialpsykologi, statsvitenskap og økonomi.”, se Eckhoff, T. i Rationalitet och
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synen att domstolens ledamöter själva inte ska besitta någon särskild sakkunskap260 kan t.ex. ställas mot det i vissa rättsliga sammanhang erkända behovet av
att i vissa mål och specialdomstolar införliva domstolsledamöter med särskild
kompetens och sakkunskap.261

Utan adekvata rättsliga anknytningsmoment kan datavetenskaplig litteratur dock vara svår att tillämpa i juridiska sammanhang. Vikten av begreppsmässigt relevanta förhållningssätt framträder här, främst genom de skilda
tekniska och juridiska nomenklaturerna, vilket motiverar en särskilt anpassad
begreppstillämpning. Det nu anförda anknyter till vad Andersen tidigare har
betecknat som ”beskrivelsesproblematikken”262 (om denna beskrivningsproblematik, se avsnitt 1.3.2). Relaterade frågor adresseras och beaktas i
avhandlingen.
Såvitt gäller metodik vid bevisvärdering kan teoribildningen generellt
sägas ha utvecklats höggradigt abstrakt, både nationellt och internationellt.263
En del av de metoder för bevisvärdering, framförda i form av rättsvetenskapliga bidrag med kumulativa och kompakta inslag av matematiska sannolikhetskalkyler (s.k. frekvensteorier), filosofi, kunskapsteori och abstrakt logik,
har kritiserats bland praktiska juridiska verksamhetsutövare. Anmärkningar
har bland annat riktats mot att sådana metoder inte kan tillämpas praktiskt i
domstolar.264
Ett synsätt som kan anföras som ett exempel är Lindells drastiska beskrivning av
bevisrätten som ”...ett träsk som man lätt riskerar att sjunka ner i innan man
endast hunnit säga ordet teori...”265

Sådana metodteorier har inom den svenska rättsvetenskapen samtidigt
främst varit inriktade mot värdering av mänskliga utsagor. En målsättning är
därför att i avhandlingen eftersträva ändamålsenliga nivåer av abstraktion,
dock utan att därmed göra avkall på dess vetenskapliga kvalitet.266
De anförda ansatserna, främst avseende bredd, neutralitet och abstraktionsnivå, innebär att avhandlingens fokus måste preciseras och avgränsas.267
I materiellt hänseende är avhandlingen företrädesvis problemorienterad. Foempiri i rättsvetenskapen, nr 6, 1985, s. 35. Se även Sandgren i JT 1995–96 (del I) s. 739 not
25. Om s.k. hjälpvetenskaper och olika syn på rättskällor, se vidare i avsnitt 1.5.
260
Jfr t.ex. Åbjörnsson i JT 2010–11 s. 267.
261
Om specialdomstolar, se vidare i avsnitt 2.5.1.
262
Se Andersen 1988, s. 26.
263
Jfr t.ex. Diesen 1993, s. 386 f.
264
Jfr a.st. med där anförda hänvisningar till bl.a. Zahle respektive Cohen, se även s. 424 i a.a.
Jfr även Lambertz i SvJT 2009 s. 11 och 14 samt von Eyben, W. E., Bevis, 1986, s. 29.
265
Se Lindell i SvJT 2007 s. 358.
266
Om innebörden och relevansen av rättsvetenskapliga undersökningars praktiska nytta, jfr
t.ex. Hellner, J. i Arbejdsretligt tidsskrift, 1985, s. 243 f.
267
Ämnesavgränsningarna presenteras i avsnitt 1.4.
35

kus ligger på att ur ontologiska perspektiv betrakta det ifrågavarande bevismaterialets kringgärdande faktorer, såsom dess kontextuella bakgrund,
uppkomst och beståndsdelar. En utgångspunkt består i antagandet att kunskap om tidigare hantering av sådant bevismaterial har betydelse för
identifieringen av dess felkällor. Avsaknad av sådan kunskap innebär då
risker för bland annat kunskapsmässiga fel vid bevisvärderingen.268 Även
detta anknyter till det ovan anförda om risker för negativ påverkan på allmänhetens förtroende för domstolarnas dömande verksamhet.
Lainpelto har framhållit att den bevisrättsliga doktrinens främsta syfte är att
uppmärksamma och behandla felkällor.269

Så som Hjort har konstaterat följer särpräglade felkällor med ”[d]igital
informasjon” vilka inte aktualiseras för annan bevisning.270 Därför behandlas
i avhandlingen även frågor om bevisningens rättsliga och praktiska hantering. I detta hänseende fokuserar avhandlingen på att identifiera felkällor
vid bevishanteringen utifrån bevisningens särskilda förutsättningar.
Inom EVIDENCE-projektet (se avsnitt 1.1.1) har särskilda seminarier och
workshops under 2014 inriktats mot ett klassificeringsarbete gällande ”electronic
evidence”, och då mot vissa av bevishanteringens kronologiska stadier
(anskaffning, bevarande, analys och presentation).271 I den mån sådan bevisning
är att hänföra till indicier har ur ett svenskt bevisrättsligt perspektiv anförts att
sådana klassificeringar och kategoriseringar skulle vara omöjliga att göra.272

Ansatserna motiverar även att ämnet behandlas med en annan systematik
än lagstiftarens, och utifrån andra indelningsgrunder än i traditionella
processrättsliga framställningar (om t.ex. indelningsgrunderna för bevishanteringsmodellen, se avsnitt 1.3.3.4).273
I avhandlingen behandlas ämnet utifrån perspektiv och utgångspunkter
som inte tidigare har anlagts inom den nationella rättsvetenskapliga forskningen. På detta stadium blir det en prematur uppgift att söka framställa
empiriskt underbyggda analyser av materiella bevisfrågor. Sådana analyser
kan t.ex. vara inriktade mot hur domstolar har värderat ämnesanknutet bevismaterial, enskilt eller i samverkan med annat bevismaterial. För att kunna
268

Om kunskapsmässiga fel som en särskild feltyp vid domarens bevisprövning, se Diesen, C.
i Festskrift till Nils Nygaard, 2002, s. 5 f. Om andra feltyper och felkällor, jfr även a.a., s. 5 ff.
samt Diesen 1993, s. 433–443.
269
Se Lainpelto 2012, s. 133.
270
Se Hjort 2015, s. 327.
271
Se European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence (utg.),
Categorization Workshop, lydelse 2015-08-13.
272
Se Lainpelto 2012, s. 50 f.
273
Om fördelar med att i vissa fall strukturera rättsvetenskapliga framställningar på andra sätt
än med lagstiftarens systematik, jfr t.ex. Sandgren i JT 1995–96 (del II) s. 1048.
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tillmätas vikt förutsätts att sådana analyser utgår från tydligt bestämda och
generellt accepterade utgångspunkter, både definitionsmässigt och metodologiskt, i förhållande till sådant bevismaterial och till ämnet. Avhandlingen
framställs med ansatsen att anlägga sådana utgångspunkter. En förhoppning
är att sådana och andra relevanta analyser, exempelvis vad gäller viss
bevisnings kvantitativa förekomst i domstolar, kan företas inom den framtida
rättsvetenskapliga forskningen (se vidare i avsnitt 7).
1.1.4
Syfte, fokuspunkter och delmål
Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka konsekvenser av att
använda tillämpningar av digital elektronik som bevisning. Detta görs
utifrån det tidigare framhållna förtroendet för domstolarnas dömande verksamhet som huvudperspektiv samt övriga allmänna utgångspunkter (jfr
avsnitt 1.1.3). Utifrån detta syfte kan avhandlingen sägas huvudsakligen
behandla tre aspekter, sammanfattade i följande tre fokuspunkter:




att övergripande identifiera rättslig problematik som förekomsten av
sådan bevisning innebär och som hanteringen av den medför,
att undersöka viss till bevisningen anknytande terminologi och begreppshantering samt
att identifiera felkällor hos bevisningen, sett ur ett bedömarperspektiv.

Respektive fokuspunkt består av olika delmål. Avhandlingens första
fokuspunkt består av att identifiera och redovisa aktuella och potentiella
problemområden som framträder vid parters och domstolars praktiska och
rättsliga hantering av sådant bevismaterial. Ett delmål är att analysera
bevisningens uppkomst, beskaffenhet, förekomst och hantering i processuella sammanhang. Ett annat delmål är att övergripande beskriva hur sådan
bevisning har kommit att hanteras rättsligt i olika sammanhang historiskt
sett. Här ingår att skildra delar av den historiska kontext i vilken sådan
bevisning uppträder som rättsligt anknuten företeelse. Här ingår samtidigt att
behandla aspekter på bevisningens hantering, inför och under process, samt
aspekter på anknutna aktörer och objekt. Ett delmål är att presentera en
översiktlig, samlad nulägesbild av sådan problematik. Här ingår också att
från ett bevisrättsligt perspektiv belysa konsekvenserna av att informationsrepresentationer åberopas som bevisning, samt principiella skillnader mellan
att värdera sådant bevismaterial jämfört med annat bevismaterial. Ett
ytterligare delmål är att identifiera och genomföra närmare undersökningar
och analyser av rättsliga konsekvenser av bevisningens tekniskt anknutna
uppkomstbetingelser. Ett annat delmål är att föra en diskussion om behovet
av framtida forskning och dess inriktning.
Den andra fokuspunkten för avhandlingen består av att analysera hur
sådant bevismaterial identifieras begreppsmässigt, främst inom rättskällorna.
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Ett delmål är att undersöka befintliga definitioner och beskrivningar av
ifrågavarande bevis. Med anknytning till den första fokuspunkten ingår här
att undersöka problematik i samband med bevisningens begreppsmässiga
identifiering. Här ingår även att begreppsmässigt analysera förhållanden
mellan sådan, och annan bevisning som generellt benämns teknisk,
kriminalteknisk och forensisk. Ett ytterligare delmål är att lämna förslag på
hur problematiken kan hanteras. I detta ingår att föreslå vissa relevanta
indelningar och definitioner som terminologiska utgångspunkter.
Avhandlingens tredje fokuspunkt består av att identifiera och belysa
felkällor i samband med ifrågavarande bevisning. Det huvudsakliga målet är
att utifrån det s.k. objektivitetskravet identifiera karakteristiska felkällor som
aktualiseras i samband med domares bevisvärdering. Här ingår att
fördjupande behandla felkällor i samband med dels utomprocessuell
hantering, inbegripet s.k. it-forensiska undersökningar, dels domstolars
hantering. De anträffade felkällorna sammanställs och redovisas i
konsoliderad form. Härigenom avses inte att skapa några generella metoder
för ökad ”träffsäkerhet” vid, eller anvisningar för, bevisvärdering.274 Avsikten är i stället att på vetenskaplig grund ta fram ett hjälpmedel för denna
bitvis komplexa identifiering åt olika bedömare av sådant bevismaterial, som
domare, advokater, åklagare och andra aktörer med rättslig förankring. I
förlängningen är dessa åskådliggöranden tänkta att fungera som bidragande
instrument för att åstadkomma en bättre bevisprövning.

1.2

Metodfrågor

Som tidigare framhållits behandlar avhandlingen rättsligt anknutna frågor
om bevisning som emanerar ur olika tillämpningar av digital elektronik.275 I
detta avsnitt beskrivs avhandlingens metodologiska överväganden.
Frågan om avhandlingens metodologiska utgångspunkter kan inledningsvis behandlas utifrån ett rättsvetenskapligt ämnesperspektiv. Enligt Fiedler
har juridiska implikationer av datorisering och automation, särskilt inom den
offentliga förvaltningen (s.k. förvaltningsautomation),276 uppmärksammats
och behandlats inom ämnet rättsinformatik (rechtsinformatik eller juristiche
Informatik) sedan 1960-talets slut.277
274

Om bevisvärderingens ”träffsäkerhet”, se Westberg i JT 1992–93 s. 896. Om ”bevisvär[-]
deringsanvisningar”, jfr t.ex. Heuman, L., Processrättsliga uppsatser, 1986, s. 45. Om
”’[b]evisvärderingsinstruktioner’”, se Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007,
s. 23 ff.
275
Digital elektronik definieras stipulativt i avsnitt 1.3.3.1.
276
En kortfattad beskrivning av Verwaltungsinformatik har anförts av Steinmüller, W. och
Garstka, H. i ADV und Recht: Einführung in die Rechtsinformatik und das Recht der
Informationsverarbeitung, 1976, s. 2. Jfr även Magnusson Sjöberg 1992, s. 28 f.
277
Se Fiedler, H., Zur zweiten Geburt der Rechtsinformatik, Datenschutz und Datensicherung
17, nr 11, 1993, s. 603. Den västtyske professorn Wilhelm Steinmüller gav under 1970-talets
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Fiedler har tidigare även uppmärksammat vissa oklarheter i rättsinformatikens
avgränsningar och inriktningar, bland annat vad gäller förhållandet till
”Verwaltungsinformatik”.278

Steinmüller har sammanfattat rättsinformatikens teoribildning som ett
relativt brett ämnesfält enligt följande: ”Rechtsinformatik ist die Theorie
über Voraussetzungen, Möglichkeiten und Folgen der elektronischen
Datenverarbeitung im Recht.”279
I den tidiga tyska rättsinformatiska doktrinen är det främst två områden
som anges utgöra rättsinformatikens studieobjekt, dels automatiseringens
inverkan på de rättsliga regleringsprocesserna i sig, dels den materiella
rättsliga regleringen av samhällets informationsstrukturer (genom automatisering).280 I metodologiskt hänseende har Steinmüller betraktat rättsinformatiken som en problemorienterad och förhållandevis förutsättningslös
disciplin.281 Med hans synsätt finns utrymme att använda alla metoder som
är nödvändiga för att på ett vetenskapsteoretiskt tillfredsställande sätt kunna
klargöra förhållanden mellan databehandling och rätten.282
Seipel har på senare tid sammanfattat rättsinformatiken som vetenskapen
om informationssystemens rättsliga aspekter och samspelet mellan juridik
och it.283 Denna beskrivning kan sägas modernisera Steinmüllers skildring av
ämnesinriktningen (jfr ovan) och samtidigt bibehålla ämnets kärna.
Fiedler har också beskrivit rättsinformatiken som ett resultat av interdisciplinära förhållanden mellan olika juridiska ämnesområden.284 Seipel har
framhållit att det interdisciplinära, och för rättsinformatiken karakteriserande, betraktelsesättet kan utgöra såväl ett problem som en kraftkälla, och

början ett bestämt innehåll för ordet Rechtsinformatik, jfr Steinmüller, W., EDV und Recht:
Einführung in die Rechtsinformatik, 1970, s. 30 samt Steinmüller, W. i ADV und Recht:
Einführung in die Rechtsinformatik und das Recht der Informationsverarbeitung, 1976, s. III.
278
Se Fiedler, H., Rechtsinformatik und juristische Tradition, Festschrift für Hans Welzel
zum 70. Geburtstag am 25. März 1974, 1974, s. 173 f.
279
Se Steinmüller, W., Gegenstand, Grundbegriffe und Systematik der Rechtsinformatik.
Ansätze künftiger Theoriebildung, Datenverarbeitung im Recht, Band 1, 1972, s. 114.
280
Jfr Wolter, H. i ADV und Recht: Einführung in die Rechtsinformatik und das Recht der
Informationsverarbeitung, 1976, s. 20 (egen översättning, anm.). Den generella beteckningen
informationsrätt kan hänföras till det senare området, jfr Magnusson Sjöberg 1992, s. 20.
281
Jfr Steinmüller, W., Gegenstand, Grundbegriffe und Systematik der Rechtsinformatik.
Ansätze künftiger Theoriebildung, Datenverarbeitung im Recht, Band 1, 1972, s. 115.
282
Se a.st.
283
Se Seipel, P. i Jon Bing En hyllest // A tribute, 2014, s. 136.
284
Om rättsinformatikens interdisciplinära anknytning till andra rättsområden som bland
annat förvaltningsrätt, informationsvetenskap och lagstiftningslära (samt allmän rättslära,
egen anm.), se t.ex. Fiedler, H., Rechtsinformatik und juristische Tradition, Festschrift für
Hans Welzel zum 70. Geburtstag am 25. März 1974, 1974, s. 175.
39

därmed något av ett tveeggat svärd.285 Vidare har Magnusson Sjöberg
beskrivit rättsinformatiken som ett i sig tvärvetenskapligt ämne.286
Lainpelto har därtill anfört att bevisrätten i sig, såsom rättsvetenskapligt
ämne, är utpräglat tvärvetenskapligt genom anknytningen till andra vetenskapliga områden och discipliner som exempelvis filosofi, kunskapssociologi, beteendevetenskap, naturvetenskap och historievetenskap.287
Ämnesfusionen – rättsinformatik, bevisrätt och datavetenskap – gör att
avhandlingen således kan sägas utgå från ett interdisciplinärt synsätt,288 med
vissa tvärvetenskapliga drag.289
Mot denna bakgrund och utifrån tidigare redovisade utgångspunkter, och
framför allt det datavetenskapliga källmaterialets inflytande, kan avhandlingen inte sägas ha framställts med en traditionell rättsdogmatisk metod.290
En genomgående ansats har emellertid varit att i största möjliga mån inhämta
kunskapsunderlag ur rättskällor.291
Olika aspekter av problematiken med att entydigt fastställa innebörden av rättsvetenskap, rättsdogmatik och rättskällelära har uppmärksammats av ett flertal
rättsvetenskapliga forskare.292 Strömholm har framhållit att det ”...råder åtskillig
förvirring i fråga om rättskällelärans såväl föremål som syfte.” 293 och har presenterat olika synsätt vad avser rättskällelära.294 Någon officiell definition av
rättsvetenskap existerar heller inte.295 Redan att lämna en enkel och generell redogörelse för vad rättsvetenskap innefattar har ansetts möta betydande hinder.296
Ansatsen att närma sig skärningspunkter mellan it och juridik med ett klassiskt rättsvetenskapligt tillvägagångssätt, i det att man utgår från en given rättslig
reglering som appliceras på olika samhälleliga företeelser, har från flera håll an-

285

Se Seipel 1977, s. 291 och 299 ff.
Se Magnusson Sjöberg 1992, s. 20.
287
Se Lainpelto 2012, s. 26 samt Lainpelto, K. i Festskrift till Christian Diesen, 2014, s. 457.
288
Seipel har i sin avhandling fört en diskussion om ”The Question of Interdisciplinarity” och
redogjort för alternativa synsätt beträffande vad interdisciplinaritet betyder och innebär,
Seipel 1977, s. 137 f.
289
Om rättsinformatikens tvärvetenskapliga anknytning till it, se Magnusson Sjöberg, C.
m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 18.
290
Om ”non-traditional methodologies” i detta sammanhang, se Seipel 1977, s. 299 f. Om
bevisrättsliga metodologiska avvikelser i förhållande till traditionella rättsvetenskapliga
avhandlingar, jfr t.ex. även Schelin 2006, s. 22.
291
Om källmaterialet, se vidare i avsnitt 1.5.
292
Se t.ex. Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen, 2001, s. 22 ff.
293
Se Strömholm, S., Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 1996, s. 318.
294
Se a.a., s. 311 ff. Jfr även Westberg, P. i Festskrift till Per Olof Bolding, 1992, s. 421 f.
295
Se t.ex. Sandgren, C. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 528.
296
Se t.ex. Wahlgren i SvJT 2002 s. 294. Jfr dock Sandgrens uppfattning att det, vissa
rättsteoretiska framställningar till trots, i praktiken råder en sådan enighet om innebörden av
”den juridiska metoden” att begreppet kan användas utan att det vållar missuppfattningar, se
Sandgren i JT 1995–96 (del I) s. 727 not 1.
286
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setts kunna begränsa relevansen av forskningsresultaten. 297 Några anspråk på att
bringa klarhet eller struktur i definitioner av nu anfört slag görs inte i avhandlingen.

Det metodologiska tillvägagångssättet kan övergripande beskrivas enligt
följande. Problemformuleringarna tar avstamp i rättsliga utgångspunkter.
Respektive fokuspunkt behandlas med användning av rättskällor samt datavetenskapligt och annat teknikrelaterat källmaterial. De observationer som
kan göras utifrån dessa utgångspunkter analyseras och vissa slutsatser dras.
Dessa slutsatser återanknyts till de ursprungliga rättsliga utgångspunkterna.
Fokuspunkterna utgår från företeelser som kringgärdar viss bevisning
såsom ett aktuellt pågående fenomen. Avhandlingen tar på detta sätt avstamp
i förekomsten av viss bevisning i svenska domstolar (samt i vissa andra sammansättningar) som ett faktiskt förhållande.298
På samma sätt kan de förhållanden som redovisas i avhandlingens första
och andra del, om bakgrund, utveckling och hantering, betraktas som
faktiska.299 I den andra delen anförs viss reglering som kan bli aktuell att
beakta för rättsanalogier.300 Detta gäller främst avsnitt 3.6 om missivdrivna
it-undersökningar. Ambitionen är att dels skildra hur bevisningen typiskt sett
hanteras inför presentationen i domstol, dels att uppmärksamma typiska
felkällor i samband med respektive hantering. I dessa delar kan det datavetenskapliga källmaterialet sägas ha tillämpats normerande.
Avhandlingens tredje del kan sägas ha olika metodologiska inriktningar. I
avsnitt 4 lämnas en uppsamlande framställning med analyser av bevisningens uppkomstbetingelser och beståndsdelar samt förekomst i praxis.
Avsnittet avslutas med slutsatser om konsekvenser av att informationsrepresentationer används som bevisning. I avsnitt 5 presenteras begreppsutredande studier med analyser av vissa ord och termer samt viss begreppsbildning med relation till ifrågavarande bevisning.301 I avsnitt 5.2.1 redovisas
297

Se t.ex. Koops, B-J., Criminal Law and Cyberspace as a Challenge for Legal Research,
SCRIPT-ed – A Journal of Law, vol. 9, utgåva 3, 2012, s. 354–366. Koops har utifrån en
internationell straffrättslig kontext beskrivit sådana ansatser som endimensionella och anfört
att förståelsen av straffrättsliga system i mötet med ”cyberspace” blir alltför begränsad genom
traditionella rättsdogmatiskt inriktade studier av rättskällorna, se a.a., s. 364 f. Även Einersen
har i detta sammanhang framhållit att sådana traditionella metoder är olämpliga (”uhensigts[-]
maessigt”), se Einersen, E. i Nordisk årsbok i rättsinformatik 1993, s. 165.
298
Om att göra en sådan ”faktisk företeelse i vårt rättsliv” till föremål för rättsvetenskapliga
studier, se Westberg, P. i Festskrift till Per Olof Bolding, 1992, s. 425, jfr även a.a., s. 438 ff.
Se även Sandgrens motsvarande beskrivning av att anta ett sådant förhållande – en fakticitet –
som utgångspunkt för rättsvetenskapliga undersökningar, i JT 1995–96 (del I) s. 734, och
särskilt exemplifieringen “...datorisering och andra former av informationsteknikens utveck[-]
ling...”, i not 17 a.st.
299
Här avses avsnitten 2 och 0 i denna avhandling.
300
Om denna metod, se t.ex. Agell, A. i Festskrift till Stig Strömholm, 1997, s. 55.
301
Om begreppsbildningens syften och om samband mellan rättsvetenskaplig metod och begreppsbildning i systematiskt hänseende, se Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen,
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en särskild analys av begreppstillämpningen av termerna elektronisk och
digital i olika författningar. Underlaget för denna särskilda analys har genererats med hjälp av riksdagens rättsdatabaser.302
Med utgångspunkt i slutsatserna från avsnitten 4 och 5, framläggs olika
förslag de lege ferenda i avsnitt 6. Förslagen avser två huvudområden, dels
frågan om vilka av bevisningens beståndsdelar som särskilt kan definieras
med bevisrättslig relevans, dels förslag till hur dessa respektive beståndsdelar kan benämnas. Dessa element kan därmed sägas ha utvunnits med en
explikativ metod,303 och genom ontologiska resonemang.304
Att kunna identifiera felkällor har främst betydelse vid bevisvärderingen.
I avvägningen mellan att betrakta domarens bevisvärdering som en ren kunskapsteoretisk aktivitet utan rättsligt normativ anknytning,305 eller som en
rättsligt normerad aktivitet,306 kan avsnitten 3.1–3.6 (i avhandlingens andra
del), liksom avsnitt 6 (i avhandlingens tredje del), i metodhänseende ses på
huvudsakligen två alternativa sätt. Med det första synsättet undersöks då
företeelser som ligger utanför det rättsligt reglerade området.307 Man kan
därmed ställa frågan om det utesluter en rättsvetenskaplig nytta av arbetets
resultat. Westberg tycks vara av uppfattningen att rättsvetenskapliga avhandlingar som utgår från sådana problem- och intresseorienterade ansatser kan
tillmätas relevans.308 Vidare har Agell sammanställt och förtecknat exempel
på några karakteristiska angreppsvinklar och ämnestyper, avseende
2001, s. 168 ff. Om innebörden och omfattningen av begreppsutredande studier generellt i
vetenskapliga sammanhang, se t.ex. Esaiasson, P. m.fl., Metodpraktikan, 2012, s. 35 f.
302
Sveriges riksdag (utg.), Dokument & lagar, ”riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar”. Underlaget redovisas i Appendix I.
303
Westberg har anfört denna benämning för undersökningar som ur en given synvinkel
förklarar problem och problemlösningar m.m. till uppkomstgrund, innebörd eller ändamål, se
Westberg, P. i Festskrift till Per Olof Bolding, 1992, s. 426 samt i not 10 a.a.
304
Peczenik har anfört att ontologiska resonemang i sig kan utgöra rättsdogmatik, se Peczenik
i SvJT 2005 s. 252. Jfr även Schultz, M., martenschultz (utg.), Rättsvetenskapsteori V: Om
ontologi, 2011-12-20.
305
I den sjunde upplagan av Ekelöfs serie Rättegång (fjärde häftet) har anförts att frågan om
hur bevisvärdering ska gå till inte torde vara en normativ, utan snarare en kunskapsteoretisk
fråga, se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 164. Där har även anförts att det skulle strida mot principen om fri bevisvärdering ifall HD, genom prejudikat, skapade regler för hur bevisvärdering
ska gå till, se a.a., s. 173. Praxis ställning som rättskälla tillhör i övrigt den allmänna rättslärans fundamentala frågor, se t.ex. Saarenpää, A. i Scandinavian Studies in Law, vol. 28, 1984,
s. 125.
306
Lindell har berört vissa svårigheter med att dra en gräns mellan bevisvärdering och rättstillämpning och har även framfört att bevisvärdering kan vara rättsnormerad, dvs. inte enbart
en kunskapsteoretisk verksamhet, se Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 49 ff. och 524. Han
har även beskrivit bevisvärderingen som en verksamhet sui generis, befintlig i ett gränsland,
som en hybrid mellan rättstillämpning och sannolikhetsteori, se a.a., s. 527 och 530. En
redogörelse för olika rättsvetenskapliga författares syn på rättskällornas auktoritet i frågor om
bevisvärdering har lämnats av Andersson, S. i Festskrift till Christian Diesen, 2014, s. 429 ff.
307
Jfr t.ex. Lainpelto 2012, s. 18 f.
308
Jfr Westberg, P. i Festskrift till Per Olof Bolding, 1992, s. 425 f. och 436 ff.
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undersökningsuppgifter inom ramen för vad han kallat konstruktiv
rättsvetenskap.309 Med det anförda synsättet, och med ledning av Agells
uppställning, skulle denna del kunna beskrivas som en”[u]ndersökning av
företeelser, som faller vid sidan av en rättslig reglering” (egen kursivering).310 Han har också redogjort för den potentiella nyttan av rättsvetenskapliga undersökningar av sådana rättsområden, inom vilka det gällande
rättsläget i huvudsak inte bestäms av lag och/eller domstolspraxis.311 För
sådana ”utmärkta uppgifter” har Agell föreslagit att kritisk analys av både
begreppsbildning och konsekvens i tillämpning görs till ämnesfokus.312
Enligt Agell tenderar nämligen de lösningar som tillämpas i dessa fall att
vara mindre genomtänkta än när rättsutvecklingen skett genom lag och
praxis.313 Agell har även framhållit att en rättsvetenskaplig undersökning om
tidigare okända företeelser, utan existerande rättsliga lösningar, måste
genomföras förutsättningslöst, exempelvis när man undersöker rättslig problematik vid utnyttjande av modern informationsteknologi.314
Fitger m.fl. har anfört att det kan vara viktigt att grundligt diskutera frågor
om ”...hur en domare kan och bör resonera sig fram till en av ’förståndiga
personer’ godtagbar uppfattning...”, även om bevisvärderingen varken är
eller bör vara reglerad.315 Sådana frågor avser därmed vad Lindell har
benämnt objektivitetskravet vid bevisvärdering.316
För viss bevisning har Lindell framhållit nödvändigheten av att normbinda
bevisvärderingen för att kunna upprätthålla både dess kvalitet och allmänhetens
förtroende för rättskipningen. 317 Mot denna uppfattning kan ställas t.ex. Heumans
om att domstolarnas fria bevisvärdering inte får styras av lagstiftaren (genom
anvisningar i förarbeten).318

Med det andra, alternativa synsättet, dvs. att bevisvärdering är en rättsligt
normerad företeelse, kan utgångspunkten för diskussionen i dessa delar av
avhandlingen sägas ta avstamp i normativ bevisteori,319 delvis med ledning
309

Se t.ex. uppsatsens titel, Agell, A. i Festskrift till Stig Strömholm, 1997.
Se a.a., p. 12 på s. 50.
311
Se a.a., s. 50 f.
312
Se a.st.
313
Se a.st.
314
Se a.a., s. 54 f.
315
Se under rubriken ”Allmänt om bevisvärdering” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.),
Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. 1 § RB (maj 2014, suppl. 76). Jfr Processlagberedningens uttalande i SOU 1938:44 s. 378.
316
Jfr t.ex. Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 116.
317
Se Lindell i SvJT 2007 s. 357. Jfr även Anderssons uppfattning att rättskällorna kan vara
auktoritativa i frågor om bevisvärdering, se Andersson, S. i Festskrift till Christian Diesen,
2014, s. 450.
318
Se Heuman, L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 2005, s. 107 f.
319
Om skillnaden mellan normativa och deskriptiva bevisteorier, se t.ex. Diesen, C., BEVIS
10, 2015, s. 30 f., jfr även Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 164 f. Om distinktionen mellan
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av datavetenskapliga utgångspunkter. För studier av praxis har ett för ändamålet särskilt praxisunderlag genererats.320 Praxisunderlaget har i metodologiskt hänseende kommit till användning för flera olika syften. Det har legat
till grund för undersökningar av vilket bevismaterial som förekommer, och i
viss utsträckning av hur det används (faktiskt förekommande bevisteman)
samt hur det presenteras inför domstol. Praxisunderlaget har även lagts till
grund för analyserna av felkällor i avsnitt 3. Praxisunderlaget har också
använts för analysen och abstraktionen av bevisningens beståndsdelar i
minsta gemensamma nämnare i avsnitt 4 och även vid den begreppsutredande diskussionen i avsnitt 5. Ett ytterligare användningsområde för praxisunderlaget har varit som underlag för begreppsmässiga och terminologiska
överväganden till de förslag som lämnas i avsnitt 6. Det har också använts
för att i avhandlingen exemplifiera karakteristiska situationer.
Mot bakgrund av nu redovisade syften och metoder för hur det särskilda
praxisunderlaget har tagits fram och använts kan underlaget beskrivas som
empiriskt.321 Det har, som framgått, dock inte använts som empirisk grund
för några långtgående domsanalyser med generella slutsatser om rättslig
argumentation eller rättsliga bedömningar, t.ex. i fråga om beviskrav eller
bevisprövning. Praxisunderlaget har således inte använts för att fastställa
innehållet i gällande rätt i sedvanlig mening.322
Saarenpää har tidigare diskuterat olika metodologiska konsekvenser av att använda domar som studieobjekt.323 Han tycks efterlysa en generellt mer nyanserad
analys och har bland annat framhållit att det med ett ökande antal domar också
följer metodologisk problematik, som att forskare tenderar att studera fall (incasu), snarare än regler och regeltillämpning.324

Den internationella juridiska och övriga litteratur som använts i avhandlingen härstammar i stor utsträckning från länder med rättstraditioner av
anglo-amerikanskt ursprung. I jämförelse med den anglo-amerikanska rättsliga synen på bevisning framstår den svenska som mycket liberalt tillåtande.
Samtidigt tenderar diskussionerna som förs ur common-law-perspektiv om
digital evidence och electronic evidence att vara snävt avgränsade till frågor
om just tillåtlighet.325

deskriptiv och normativ rättskällelära, jfr även t.ex. Heuman, L. i Utblick och inblick: Vänbok
till Claes Sandgren, 2012, s. 275 f. Jfr även Sandgrens anförda distinktion mellan gällande
rätt i sedvanlig respektive faktisk mening, se Sandgren i JT 1995–96 (del I) s. 732.
320
Metoden som har använts för att generera det särskilda praxisunderlaget redovisas i avsnitt
1.5.1.
321
Jfr Sandgren i JT 1995–96 (del I) s. 732 f. och 736 samt (del II) s. 1040.
322
Jfr t.ex. Sandgren i JT 1995–96 (del I) s. 732 f. och 736.
323
Se Saarenpää, A. i Scandinavian Studies in Law, vol. 28, 1984, s. 127 ff.
324
Jfr a.a., s. 150.
325
Se även Einersen, E., Elektronisk aftale- & bevisret, 1992, s. 100 f.
44

På federal nivå i USA detaljregleras bland annat bevisningens tillåtlighet, exempelvis vad gäller kriterierna relevans,326 hörsägen,327 autenticering och
identifiering328 samt innehåll i skrifter, inspelningar och fotografier329. Även
domarens egen hantering av viss bevisning är reglerad.330

De fundamentala skillnaderna mellan dessa bevisrättsliga utgångspunkter
gör sig även gällande i det internationella, särskilda data- och systemvetenskapliga källmaterialet (jfr avsnitt 1.5). Dessa diskrepanser har föranlett
vissa metodologiska beaktanden. Även om det enligt svensk rätt traditionellt
inte har uppställts några formella tillåtlighetskrav såvitt gäller bevisning,
annat än undantagsvis,331 kan det vara av intresse att uppmärksamma vissa av
de striktare rättstraditionernas kvalificerande kriterier. Sådana kriterier kan
ge vägledande kunskap om relevanta faktorer som inverkar på en objektiv
bevisvärdering i den svenska bevisrättsliga miljön.
Det internationella rättsliga källmaterialet behandlas därför främst vägledande och exemplifierande. Denna bevisrättsligt liberala utgångspunkt torde
samtidigt generera en mer förutsättningslös rättslig diskussion, sett ur ett
internationellt perspektiv. Detta motiverar samtidigt att avhandlingens internationella utblickar redovisas fördelat och inte enskilt konsoliderat.
Den metodologiska problematik som följer av de skilda rättssystemen vid studier
av ämnet ”elektroniske beviser” uppmärksammades av Einersen redan under
1990-talets början. Han konstaterade då bland annat att diskussioner som förs
med utgångspunkt i common-law-perspektiv ger föga vägledning för de frågor
som aktualiseras.332

Sammantaget kommer härigenom den faktiska tillämpningen av rätten,
redovisningar av rätten de lege lata och de lege ferenda-resonemang samt
vissa relevanta faktiska förhållanden till uttryck i avhandlingen. Resultaten
av arbetet med att identifiera felkällor avses kunna tillämpas de sententia
ferenda och kan sägas anknyta till diskussionen om hur domaren kan och bör
resonera sig fram till en av förståndiga personer godtagbar uppfattning, med
anknytning till bevis av ifrågavarande slag.333

326

Se t.ex. rule 401–403 under article IV, Cornell University Law School, Legal Information
Institute [LII] (utg.), Federal Rules of Evidence (As amended to December 1, 2014).
327
Se article VIII i a.a.
328
Se article IX i a.a.
329
Se article X i a.a.
330
Se t.ex. rule 103 under article I i a.a.
331
Om tillåtlighet av viss bevisning enligt svensk rätt, se vidare i avsnitt 2.5.2.
332
Se Einersen, E., Elektronisk aftale- & bevisret, 1992, s. 100 f.
333
Fitger m.fl. har framhållit relevansen av att föra sådana diskussioner i allmänhet, jfr under
rubriken ”Allmänt om bevisvärdering” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 35 kap. 1 § RB (maj 2014, suppl. 76).
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1.3

Terminologi och vissa definitioner

1.3.1
Problematisering
Avhandlingen syftar bland annat till att föreslå definitioner som kan läggas
till grund för en enhetlig begreppsbildning såvitt gäller ifrågavarande bevis.
Frågor infinner sig därmed om vilka utgångspunkter som ska läggas till
grund för detta.
En sådan är att terminologiarbete i juridiska sammanhang kräver samordning och konsekvens.334 Stening har anfört att anläggandet av en grundläggande terminologi är en förutsättning för att kunna analysera bevisningens problemområden.335 Med denna ansats har han också själv sökt hitta
minsta gemensamma nämnare i form av begrepp och distinktioner, att lägga
till grund för ett generellt användbart bevissystem.336
Inledningsvis redovisas här förhållandet mellan ord, begrepp respektive
termer i avhandlingen.
Ett ord har beskrivits som en språklig enhet vilken språkanvändare uppfattar som mer eller mindre given.337 Hur själva ordet ord används framgent i
avhandlingen torde inte vålla läsaren några problem.
Ett begrepp har beskrivits som en mental föreställning om ett objekt eller
en grupp av objekt med likartade egenskaper.338 Begreppen är således abstrakta och kan vara subjektiva eftersom de kan representera olika sinnliga
föreställningsinnehåll. En ofta citerad modell är den s.k. Ogdens triangel
som illustrerar att begreppen exempelvis innefattar såväl termer som
sakförhållanden.339
En term kan beskrivas som ett ord eller uttryck som bygger på en
fastställd definition, alternativt mer eller mindre uttalade konventioner
(överenskommelser), mellan språkbrukare inom ett visst verksamhetsområde, i ett visst sammanhang, i en viss grupp eller inom en viss sfär.340
Termer kan således användas för att uttrycka begrepp.341 För att ett
begrepp ska kunna uttryckas med en term förutsätts dock en definition eller
334

Jfr t.ex. Seipel i JT 2001–02 s. 416.
Se Stening 1975, s. 12.
336
Se a.st. Om metoden att i denna avhandling finna minsta gemensamma nämnare till grund
för generellt användbara utgångspunkter, se avsnitt 1.1.3.
337
Se Allén, S. i NE Nationalencyklopedin AB (utg.), sökbegreppet »ord». I Svenska
Akademiens grammatikböcker görs en indelning i lexikonord, grammatiska ord, textord,
ordstammar, främmande ord respektive sammansatta ord, se t.ex. Teleman, U. m.fl., Svenska
Akademiens grammatik 1 Inledning Register, 1999, s. 173, 204 f. och 220.
338
Se t.ex. TNC, Basord i våra fackspråk, 2012, s. 22.
339
Jfr t.ex. Berner Öste, M., Om termer, begrepp och definitioner, 1968, s. 20 (där benämnd
Ogdens trekant).
340
Jfr a.a., s. 13; TNC, Basord i våra fackspråk, 2012, s. 119; Allén, S. i NE Nationalencyklopedin AB (utg.), sökbegreppet »term» och Svenska Akademiens ordbok SAOB (utg.),
sökbegreppet »term».
341
Se Berner Öste, M., Om termer, begrepp och definitioner, 1968, s. 19 f.
335
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konvention.342 Begreppet är därmed bredare i förhållande till termen. En term
kan följaktligen vara juridiskt vedertagen men behöver inte vara det.
Inom juridiken används ordet begrepp ofta synonymt med vad som avser ett ord
eller en term.343 Detta förhållande kan antas bidra till viss förvirring och ska inte
vidare behandlas.

Med ord och termer som anknyter till informationsteknik följer särskilda
problem och utmaningar. Informationsteknisk terminologi uppfattas ofta
vara präglad av otydlighet.344 Ett exempel är den av Svanberg kritiserade
parallella användningen av ordet digitalisering (jfr avsnitt 5.2.1.1).
Magnusson Sjöberg har även uppmärksammat vissa homonymer med anknytning till informationsteknik i juridiska sammanhang.345
Ord i denna genre härstammar ofta från andra språk, inte sällan engelskan. En fråga är om sådana ord ska användas ursprungsenligt, eller om de
ska översättas – och, i så fall, vad som då bör beaktas.
Vid möten mellan olika vetenskapliga fält kan både interdisciplinära och
intradisciplinära variationer förekomma. Ord kan interdisciplinärt, mellan
vetenskapsfälten, användas på olika sätt i olika betydelser.
Kod är ett exempel på ett ord som används interdisciplinärt homonymt för olika
begrepp inom olika discipliner. I rättsliga sammanhang avses ofta uppförandekoder som i t.ex. Svensk kod för bolagsstyrning.346 Inom datavetenskapen avses
ofta datorinstruktioner i form av programkällkod och objektkod m.m.347 Kod kan
även avse datorsystemanvändares behörigheter såsom t.ex. säkerhetskod, passerkod eller s.k. PIN-kod i form av ett lösenord eller en nummerserie som ger
tillgång till viss funktionalitet eller information.348 Kodning används också inom
datavetenskapen som beteckning för viss informationsrepresentation, t.ex. genom komprimering (jfr avsnitt 2.4).349

Ord kan också intradisciplinärt, inom respektive fälts skilda ämnesområden, användas och definieras på olika sätt.
342

Jfr Nilsson, S., Terminologi och nomenklatur, 1974, s. 50.
Termen sökbegrepp används exempelvis i lagstiftningen för att beteckna ord som används
för att söka i databaser, jfr det anförda i avsnitt 3.2.
344
Se t.ex. Andersen 1988, s. 50.
345
Såvitt gäller termerna elektronisk och digital, se t.ex. Magnusson Sjöberg i JT 2000–01 s.
865, i not 4. Se även avsnitt 5.2.1 i denna avhandling samt jfr Appendix I.
346
Om denna kod, se t.ex. SOU 2004:46 s. 7 ff., SOU 2009:34 s. 88 ff., prop. 2013/14:86 s.
132 samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (utg.), Svensk kod för bolagsstyrning, 2010. Jfr
även Wahlgren, P., Lagstiftning: Rationalitet, problem, möjligheter, 2014, s. 133.
347
Se t.ex. Brorsson, M., Datorsystem. Program- och maskinvara, 1999, s. 270 ff. Jfr t.ex.
även tingsrättens utvecklanden av källkod respektive. objektkod under rubriken
”BAKGRUND” i Blekinge tingsrätts dom 2007-10-23 i mål nr T 2115-04, s. 3 f.
348
Jfr t.ex. innebörden av ”Braskkod; överfallskod” i SIS Handbok 550, 2011, s. 21.
349
Se t.ex. Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 200 f.
343
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Ordet ”alias” används intradisciplinärt homonymt i dataterminologiska sammanhang. Ordet används både för förfarandet med genvägar på datorer i serien MAC
av det amerikanska företaget Apple Inc.,350 och för alternativa benämningar t.ex.
av personer eller namn vid chattar (jfr eng. nickname). Avledningen ”antialiasing” används ibland om en kantutjämningsfunktion vid programvarubaserad
bildbehandling.351
Ett exempel på en juridiskt intradisciplinär homonym är ”elektronisk post”
enligt MFL och FL. Magnusson Sjöberg m.fl. har påpekat skillnader mellan
definitionen i 3 § MFL och regleringen i 5 § 2 st. FL.352 Elektronisk post i MFL:s
mening skulle t.ex. innefatta sms-meddelanden, vilket inte skulle vara fallet
enligt FL.353 På motsvarande sätt används ordet ”omständighet” intradisciplinärt
homonymt i RB, både för att beteckna såväl s.k. bevisfakta som rättsfakta.354

Det är också ett vanligt fenomen att ett och samma ord successivt börjar
användas som en allmän generisk beteckning för vad som i grunden utgör
olika maskinella objekt.355 Många gånger används varumärken på detta, i viss
mån, degenererande sätt.356
Ordmärket SMARTPHONE registrerades år 2002 av det amerikanska företaget
Microsoft Corporation.357 Ordet smartphone har i vardagslag sedermera kommit
att fungera beskrivande för olika tillverkares mobiltelefoner med utökad
funktionalitet såsom t.ex. webbläsare, e-posthantering och möjlighet till installation av programvara i form av s.k. appar m.m. IPHONE registrerades som ett
gemenskapsvarumärke år 2008 av Apple Inc.358 En rad olika telefonmodeller,359

350

Se t.ex. Adobe Systems Incorporated (utg.), ADOBE® PHOTOSHOP Help and tutorials.
February 2013, s. 55.
351
Se t.ex. a.a., s. 7, 16, 105, 112 och 203.
352
Jfr Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 296 samt s. 159 i not 22, samt
Magnusson Sjöberg i FT 2004 s. 288.
353
Se Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 296 och s. 159. Myndigheters
skyldighet att ta emot elektronisk post enligt regleringen i FL innefattar: ”…textmeddelanden
som sänds med hjälp av e-postprogram.”, se prop. 2002/03:62 s. 20. Någon närmare definition
av vad som ska anses utgöra ett e-postprogram framgår inte ur lagmotiven.
354
Se vidare i avsnitt 5.3
355
Om maskinella objekt, se definitionen i avsnitt 1.3.3.1.
356
Om varumärkesrättslig degeneration enligt 3 kap. 1 § 2 st. p. 1 VmL, se t.ex. Levin, M.,
Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 484 f.
357
Uppgiften har inhämtats från WIPO:s varumärkesdatabas, World Intellectual Property
Organization WIPO, (utg.), Global Brand Database, 2015-01-03.
358
Uppgiften har inhämtats från Patent- och registreringsverket PRV (utg.), Svensk
Varumärkesdatabas, 2015-01-04.
359
Exempelvis anges telefonmodellerna iPhone 3g, iPhone 3gs, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone
5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6 och iPhone 6 Plus i Apples webbshop och användarmanualer, se Apple Inc. (utg.), Manuals respektive Compare iPhone models, lydelse 2015-0104.
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som innehåller olika komponenter och operativsystem,360 har saluförts i iPhoneserien. Även om den generiska beteckningen iphone ofta används för att beskriva
alla dessa telefonmodeller, är ordet iphone i sig således inte tillräckligt precist för
att en viss telefons komponenter, operativsystem eller tekniska förutsättningar i
övrigt ska kunna identifieras.

Ord kan också med tiden växla begreppsmässig innebörd, bli omoderna
och ersättas av nya ord. Att detta sker relativt snabbt inom den informationstekniska terminologin tycks vara karakteristiskt.
Andersen har t.ex. framhållit att ord med anknytning till informationsteknik kan förväntas att endast kortvarigt ha en viss intersubjektiv innebörd.361 Även Mason m.fl. har anfört att definitioner med alltför snäva
utgångspunkter, utifrån vissa tekniska förutsättningar, riskerar att bli obsoleta till följd av den snabba informationstekniska utvecklingen.362
En inom juridiken förekommande uppfattning är att rättsvetenskapliga
författare bör söka bibehålla den vedertagna juridiska begreppsbildningen.363
För många rättsvetenskapsmän är detta också en naturlig utgångspunkt.364 Ett
starkt motiv för det är att jämförelser av olika framställningar av samma
ämne annars inte skulle bli möjliga att göra.365
Av det nu anförda följer dock att det i många fall inte finns någon till avhandlingsämnet anknuten vedertagen juridisk begreppsbildning att bibehålla.
1.3.2
Beskrivningsproblematikens inverkan på
avhandlingsarbetet
I föregående avsnitt framgick att det ofta infinner sig särskilda karakteristiska problem då informationstekniska termer och ord används i rättsliga
kontexter. Detta gäller inte minst i regleringssammanhang.366 Eftersom rättsregler representeras språkligt, kan sådan dataterminologisk problematik då
sägas »smitta av sig».367
Inom den nordiska rättsvetenskapliga doktrinen är det kanske främst
genom Andersens behandling av beskrivningsproblematiken som problem-

360

I Apples användarmanualer anges exempelvis operativsystemen iPhone iOS 3.1, iOS 4.2,
iOS 4.3, iOS 5.1, iOS 6.1, iOS 7.1 och iOS 8.1, se Apple Inc. (utg.), Manuals, lydelse 201501-04.
361
Se Andersen 1988, s. 50.
362
Se Schafer, B. och Mason, S. i Electronic Evidence, 2012, s. 24.
363
Se t.ex. Hellner, J. i Arbejdsretligt tidsskrift, 1985, s. 245.
364
Se a.st.
365
Se t.ex. a.st.
366
Jfr t.ex. SOU 2007:44 s. 58. Om komplikationer i samband med t.ex. begreppstillämpningen i YGL, se Seipel i JT 2001–02, s. 417.
367
Jfr Andersen 1988, s. 51.
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ställningarna ovan har identifierats och diskuterats.368 Genom hans uppdelning i beskrivningar av, å ena sidan, faktiska förhållanden respektive, å
den andra sidan, rättsfakta,369 kan diskussionerna sägas få en tydlig
bevisrättslig prägel. Hur beskrivningsproblematiken har inverkat på avhandlingsarbetet ska här redovisas utifrån Andersens indelning i terminologiproblemet, generalitetsproblemet och avgränsningsproblemet.370
Terminologiproblemet har medfört flera konsekvenser. En sådan är att det
i avhandlingen introduceras nya termer i sammanhang där det finns risk för
intra- eller interdisciplinära kollisioner. Vid avvägningar häremellan har det
beaktats att den förevarande avhandlingen främst är en avhandling i rättsvetenskap, vars avsedda läsekrets i första hand består av jurister. Varje sådan
benämning förklaras kontextuellt för sig, i vissa fall genom avsnittshänvisningar. Denna ansats gör sig främst gällande i definitionsarbetet, men tjänar
också som ett generellt riktmärke för hela avhandlingen. Av bland annat
detta skäl har avhandlingen inte försetts med någon särskild ordlista.
Många juridiska framställningar som behandlar aspekter på informationsteknik
förses med ordlistor där teknisk terminologi förklaras.371 Ordlistor av detta slag
förekommer numera även i domskäl.372 Att avhandlingen inte har försetts med
någon sådan lista är samtidigt motiverat av hållbarhetsskäl.

För att vidare hantera terminologiproblemet har stort avseende fästs vid
utgångspunkten i 4 § språklagen (2009:600) som stadgar att svenska är huvudspråk i Sverige. Vidare har beaktats det särskilda ansvar som myndigheter, enligt 12 § samma lag, har för användningen av svensk terminologi inom
olika fackområden.373
Svenska Datatermgruppens publicerade rekommendationer och ordlisteartiklar har tjänat som vägledning i avhandlingsarbetet.374 Ett ytterligare sätt
368

Se a.a., kap. 1–4 (s. 25–160). En analys av olika beskrivningsproblem på handlingsoffentlighetens område finns i IRI-rapport 1988:1, återgiven i Data- och offentlighetskommitténs
slutbetänkande, se bilaga 2 i SOU 1988:64, s. 165 ff.
369
Se Andersen 1988, s. 26 ff.
370
Se a.a., s. 50 ff.
371
Se t.ex. ordlistan med datatermer i SOU 1996:92, s. 71 ff., jfr även den tekniska ordlistan i
SOU 1987:74 s. 11 ff.
372
Se t.ex. under rubriken ”VIKTIGA BEGREPP M.M.” i Sundsvalls tingsrätts dom 201207-31 i mål nr B 747-10.
373
Här kan exempelvis även noteras den terminologiska standarden ISO 704 och definitionsskrivningsstandarden SIS R 610 samt det pågående terminologiska standardiseringsarbetet
ISO/TC 37, om det senare se International Organization for Standardization ISO (utg.),
ISO/TC 37 - Terminology and other language and content resources.
374
Svenska datatermgruppen, som (bland andra) representeras av företrädare för språkvård,
massmedia, högskolor och dataföretag, utfärdar rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska, se Svenska datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webbplats. Datatermgruppen samordnas av Terminologicentrum (TNC) som har fått
regeringens uppdrag att verka för effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv
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att hantera terminologiproblemet har varit genom metoden att framställa ett
särskilt praxisunderlag genom att nygenerera tidsmässigt aktuella söksträngar (se avsnitt 1.5.1). Vid upprepad användning av denna metod kan
nya aktuella praxisunderlag produceras även framledes och utan hinder av
förändringar i den vid var tid rådande terminologin.
Med anknytning till generalitetsproblemet har en åtskillnad gjorts mellan
olika begrepp som avser maskinella objekts respektive funktioner. Dessa
skiljs i påstådd, avsedd och fastställd funktionalitet. I bevissammanhang kan
härigenom funktionalitetens karaktär preciseras, t.ex. då bevistemat gäller
funktionaliteten hos viss maskin- och/eller programvara.
Avgränsningsproblemet har främst hanterats genom den stipulativa
definitionen av digital elektronik (se avsnitt 1.3.3.1).
1.3.3
Generiska termer
Vissa begrepp tillämpas konsekvent i avhandlingen. Utifrån sådana begrepp
definieras i detta avsnitt generiska termer.375 Det bör framhållas att termerna
definieras stipulativt för avhandlingen och att de därmed används utifrån vad
som kan benämnas tesbundna antaganden.376 Avvikelser från denna terminologi kan således förekomma intra- och/eller interdisciplinärt i andra sammanhang.377
Sakomständigheter, objekt och åberopad bevisning indelas dikotomiskt i
maskinella respektive personella miljöer, utgångspunkter och perspektiv.378
Distinktionen motiveras av de konkreta skillnaderna mellan mänsklig och
datoriserad informationsbehandling379 vilket får långtgående konsekvenser i
bevishänseende.

och i samhället, senast i Regeringens beslut N2014/5267/FIN, N2014/5296/KLS (delvis),
2014-12-18. Jfr t.ex. även hänvisningarna till Datatermgruppens ordlisteartiklar i SOU 2013:
39 s. 67 och 280.
375
Så som tidigare har framhållits förklaras begreppstillämpningen genom hela avhandlingen
i respektive kontext.
376
Om theory-specific assumptions, se Zamboni, M., Globalization and law-making: time to
shift a legal theory's paradigm, Legisprudence, vol. 1, nr 1, 2007, s. 127. Om stipulativa
definitioner inom terminologivetenskapen, se t.ex. Berner Öste, M., Om termer, begrepp och
definitioner, 1968, s. 53 ff. Såvitt gäller att betrakta juridiska definitioner som stipulativa, jfr
även t.ex. Evers, J., Argumentationsanalys för jurister, 1976, s. 37 f. Se även SOU 2008:120
s. 227, jfr även a.a., s. 225 ff.
377
Jfr t.ex. det av Berner Öste anförda om definitioner i samband med vetenskapliga studier,
respektive definitioner i etablerat vardagligt språkbruk, Berner Öste, M., Om termer, begrepp
och definitioner, 1968, s. 12 f.
378
Jfr t.ex. Hjort som indelat ”[di]gitale bevis” i två kategorier, ”maskingenerert informasjon”
respektive ”menneskegenerert informasjon”, Hjort 2015, s. 25 f. Jfr även Seipels föreslagna
indelning i hypostruktur respektive hyperstruktur där maskinella förhållanden kan sägas innefatta den förra strukturen och personella förhållanden kan sägas innefatta den senare, jfr
Seipel i SvJT 2000 s. 272.
379
Jfr t.ex. SOU 1992:110 s. 76.
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Att hålla miljöerna åtskilda tycks överlag kunna göras utan större problematik. De teoretiska distinktionerna mellan det maskinella och det personella
kan även upprätthållas när digital elektronik implementeras i en mänsklig
kropp (eller djurkropp). I sammanhanget ska dock göras ett förbehåll. Som
en följd av teknisk utveckling, exempelvis på bioteknikområdet, kan miljöerna i framtiden komma att sammanfalla. För teknologi som bygger på
informationsbehandling av hybrider av organismer och digital elektronik
kan det exempelvis bli svårt att framgent dra en skarp skiljelinje mellan miljöerna.380 Utgångspunkten för avhandlingen är emellertid att miljödistinktionen upprätthålls konsekvent.
1.3.3.1

Maskinella förhållanden

Maskinella förhållanden innefattar här objekt och sakförhållanden med utgångspunkt i digital elektronik och i/o-enheter som t.ex. lagringsmedier.
Med digital elektronik381 avses någon eller fler av de fysiska maskinella
objekt som kumulativt, och i objektivt funktionellt hänseende, konstituerar
en dator i form av:382

380

Se t.ex. Tsuda, S. m.fl., The Phi-Bot: A Robot Controlled by a Slime Mould, Artificial Life
Models in Hardware, 2009, s. 213 ff. Om lagringstekniken att koda och skriva data i DNAsträngar, jfr t.ex. även Church, G. m.fl., Next-generation digital information storage in DNA,
National Library of Medicine, vol. 337 (#6102), 2012-09-28, s. 1628 samt till a.a. hörande
supplement.
381
Benämningen har tidigare använts i datavetenskapliga sammanhang, se t.ex. Brorsson, M.,
Datorsystem. Program- och maskinvara, 1999, s. 70. Jfr även Hjorts distinktion mellan
”analog og digital elektronikk”, Hjort 2015, s. 23.
382
De krav som uppställs i objektivt funktionellt hänseende avser de som t.ex. beskrivs i pp.
1.2. och 1.4 i von Neumanns artikel First Draft of a Report on the EDVAC från 1945,
återpublicerad i IEEE (utg.), IEEE Annals of the History of Computing, vol. 15, nr 4, 1993, s.
27 ff. Med en kumulativ tillämpning avses komponenternas inbördes integration och interna
kommunikation, exempelvis genom s.k. bussar, se t.ex. Tanenbaum, A. S., Structured
Computer Organization, 2010, s. 51, jfr även Brorsson i föregående not a.a., s. 8 och 14 f. I
moderna datorer används ofta multipla enheter, t.ex. multipla centralprocessorenheter inom
samma datorstruktur för ökad kapacitet, se t.ex. Tanenbaum i a.a., s. 65 ff. Detta påverkar inte
den här antagna utgångspunkten.
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a) primärminnesenhet,383
b) centralprocessorenhet (inklusive aritmetisk/logisk styrenhet)384 och
c) inmatnings-/utmatningsenhet385.

Som en konsekvens av avhandlingens objektneutrala ansats (jfr avsnitt
1.1.3) görs inga distinktioner mellan olika typer eller funktioner bland digital
elektronik.
Den digitala elektronikens direkta avsedda funktion kan beskrivas som att
växla signalnivåer i kretsar genom olika spänningar som ges ett av två värden, ofta binärt beskrivna som 1 eller 0.386 Sådana växlingar benämns i
avhandlingen signalbehandling.387 Signalbehandling innefattar därmed hän383

Med primärminnesenhet menas ett elektroniskt temporärt lagringsmedium som i funktionellt hänseende anpassats för flyktig (non-volatile) data, se t.ex. Tanenbaum i a.a., s. 69 ff.
Se även Bryant, R. E. och O’Hallaron, D., Computer Systems. A Programmer’s Perspective,
2003, s. 8.
384
Med centralprocessorenhet (CPU) menas en exekutiv styrenhet i form av en sorts
elektronisk motor som med kombinatorisk logik ombesörjer och styr hämtning, avkodning
och utförande av maskininstruktioner genom olika aritmetiska och logiska operationer, se
t.ex. Tanenbaum i ovan a.a., s. 51 ff. Se även Bryant, R. E. och O’Hallaron i a.a., s. 8 f., jfr
även Datatermgruppens definition av centralprocessor (CPU), se Svenska datatermgruppen
(utg.), Svenska datatermgruppens webbplats, ordlisteartikel 248, lydelse 2014-11-23. Det
finns flera olika processorkonstruktioner och processorarkitekturer, se t.ex. Tanenbaum i ovan
a.st. samt Brorsson, M., Datorsystem. Program- och maskinvara, 1999, s. 23 ff. och 235 ff.
Processorkonstruktionernas utveckling har bland annat inneburit att de enskilda delarna av
processorn, enligt von Neumanns tidigare datorarkitektur, ALU och styrenhet, ofta betraktas
som en helhet (jfr not 382 i denna avhandling). Denna uppdelning har bedömts vara utan
betydelse för att uppfylla avhandlingens övergripande syfte, jfr även t.ex. Brorsson i a.a., s. 13
och 238 ff.
385
Med inmatnings-/utmatningsenheter (i/o-enheter) avses funktionell utrustning för
överföring av information och data, som genom olika gränssnitt kan kommunicera med
datorstrukturens övriga delar, jfr t.ex. Tanenbaum i ovan a.a., s. 102 ff. och 131, jfr även
Brorsson i ovan a.a., s. 13 f. Jfr även Lunells benämning in- och utenheter i Lunell, H.,
Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 87 ff. Genom i/o-enheter, med tillhörande gränssnitt, blir det möjligt även för externa användare att kommunicera genom datorer i nätverk.
Exempel på i/o-enheter i förhållande till en PC-dator är dels inbyggd utrustning inom PC:ns
chassi, som t.ex. lagringsmedier, fläkt m.m., dels extern anslutningsbar utrustning såsom
tangentbord, mus, bildskärm, modem och skrivare m.m., jfr t.ex. a.st. samt Tanenbaum, A. S.,
Modern Operating Systems, 2014, s. 329 ff. Jfr även Bryant, R. E. och O’Hallaron, D.,
Computer Systems. A Programmer’s Perspective, 2003, s. 8 samt t.ex. Brorsson i föregående
not a.a., s. 313 ff. För det här aktuella ändamålet hänförs även sekundärminnen till i/oenheter, jfr t.ex. Brorsson i a.a., s. 9 samt Tanenbaum, A. S., Modern Operating Systems,
2014, s. 360.
386
Jfr t.ex. prop. 1999/2000:117 s. 19 samt Brorsson i ovan a.a., s. 357. Jfr även Lunell i
föregående not a.a., s. 114 f.
387
Jfr t.ex. benämningen digital signalbehandling, Engstrand, O. i Rikstermbanken (utg.),
sökbegreppet »digital signalbehandling» samt benämningen deterministisk signalbehandling,
Salomonsson, G. i Nationalencyklopedin AB (utg.), sökbegreppet »signalbehandling».
Termen används även i Brorsson i ovan a.a., s. 151.
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delseförlopp i maskinell miljö388 genom digital elektronik, vilket bland annat
inbegriper exekvering av operativsystem och annan programvara samt kommunikation med inmatnings- och utmatningsenheter.
Det finns anledning att i sammanhanget skilja mellan maskinvara (hårdvara) och programvara (mjukvara).389 Medan maskinvara normalt tar sikte
på egendom med fysisk substans390 avser programvara de instruktioner bestående av algoritmer uttryckta i strukturerade filer som kan exekveras (jfr
avsnitt 4.2).391 I lagstiftningen förekommer termerna ofta gemensamt och
med en utmärkande distinktion dem emellan.392
I avhandlingen används termen programvara i vid bemärkelse, som utöver
t.ex. applikationer (tillämpningsprogram) även innefattar redigerare, exekveringssystem, operativsystem och drivrutiner m.m.393
Termen datorsystem förkortas ibland även system och används här som en
beteckning för den gemensamma kombinationen av maskinvara och
programvara.394
Termen lagringsmedium förekommer numera i lagstiftningen, se t.ex. 6 a
§ passlagen (1978:302).395 Skillnaden mellan en dators digitala elektronik
respektive lagringsmedium kan vara rättsligt relevant.
Den rättsliga relevansen i distinktionen mellan digital elektronik respektive
lagringsmedier kan illustreras med ett rättsfall. NJA 1996 s. 74 avsåg ett förverkandeyrkande som omfattade en dator i dess helhet, dvs. både den digitala
elektroniken och lagringsmediet. HD fastställde endast förverkandet av lagrings388

Om maskinell miljö, se vidare nedan.
Jfr t.ex. prop. 1990/91:197 s. 92 ff. samt om s.k. firmware i a.a., s. 93. En rättslig innebörd
av denna distinktion har framförts i SOU 1992:110 s. 87 f.
390
Denna beskrivning anges t.ex. i Ds 2005:6 s. 99 med distinktion från ”immateriell egen[-]
dom” för att beskriva det straffrättsliga ansvarets räckvidd avseende brottstypen skadegörelse
enligt 12 kap. 1 § BrB.
391
Jfr t.ex. Brorsson, M., Datorsystem. Program- och maskinvara, 1999, s. 15 ff. samt SOU
1992:110 s. 87.
392
Se t.ex. 2 § 6 st., 4 § och 9 § 2 st. SignL, 6 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
10 kap. 2 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 9 kap. 2 §
lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
samt 9 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Jfr även 4 § p. 5 lagen
(2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.
393
Om terminologin, jfr t.ex. Brorsson i ovan a.a., s. 19 ff. Olika ontologiska utgångspunkter
kan här anläggas, jfr exempelvis Edens och Turners föreslagna taxonomi över Metaprograms,
Programs, Hardware, Program-Scripts, Program-Processes, Source Code, Machine Code
och The Intension/Locality hierarchy i Eden, A. H. och Turner, R., Problems in the Ontology
of Computer Programs, Applied Ontology, vol. 2, utgåva 1, 2007, s. 16 ff. (jfr även fig. 1 i
a.a., s. 14).
394
Jfr Brorsson i ovan a.a., s. 15. Jfr även beskrivningen av de olika programvarukomponenterna kompilator/assemblator, tillämpningsprogramvara, exekveringssystem, operativsystem
och drivrutiner i a.a., s. 20 f. Jfr även SOU 2013:39 s. 67 angående definitionen av ”computer
system” i artikel 1 a i it-brottskonventionen (om konventionen, se vidare i avsnitt 1.4.2).
395
Jfr även 22 a § passförordningen (1979:664).
389
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mediet (en hårddisk), medan förverkandeyrkandet beträffande den digitala
elektroniken (datorn) ogillades. Avgörandet motiverades med att den digitala
elektroniken i sig inte ansågs ha utpräglad karaktär av ett sådant särskilt brottsverktyg som avsågs i 36 kap. 3 § 1 st. p. 1 BrB.396

Varierande benämningar av lagringsmedier har tidigare använts i juridiska
sammanhang, såsom lagringsmedel,397 informationsbärare,398 databärare,399
datamedier400 och minnesmedier401 m.fl.402 Lagringsmedium används i avhandlingen med en objektneutral innebörd för att beskriva fysiska föremål på
vilka avtryck403 kan manifesteras genom automatik och där avtrycken,
tillsammans med tillämpade normer,404 kan representera ett informationsinnehåll.405 Ett historiskt karakteristiskt utmärkande drag för lagringsmedier
är ett roterande lagrings- och hämtningsmoment som sedermera har mött
konkurrens av andra tekniska lösningar.406 Lagringsmedier indelas och
klassificeras på olika sätt. Den traditionella datavetenskapliga indelningen i
primära respektive sekundära minnen har främst bäring på lagringsmediets

396

Jfr även samma utgång i Svea hovrätts dom 2008-10-09 i mål nr B 6071-08, där med
utgångspunkt i 36 kap. 2 § 1 st. BrB.
397
Se t.ex. NJA 2014 s. 14, pp. 1, 13 och 22. Se även prop. 1981/82:37 där vissa remissinstanser använder benämningen lagringsmedel (se a. prop., bilaga 3, s. 73) medan andra anger
lagringsmedier (se a. prop., bilaga 3, s. 41).
398
Se SOU 1992:110 s. 80, jfr även lagförslaget om digital informationsbärare i SOU
2011:45 s. 354 ff. och 429 f.
399
Se SOU 1992:110 s. 88. Jfr även maskinläsbara databärare i prop. 1975/76:160 s. 82 ff.
400
Se t.ex. SOU 2001:3 s. 105, prop. 1975/76:160 s. 82 ff. samt SOU 1992:110 s. 88. Se även
TR:ns domskäl i NJA 1998 s. 829.
401
Se SOU 1992:110 s. 92.
402
Jfr t.ex. medium för automatiserad behandling i 25 § lagen (2005:787) om behandling av
uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet samt 16 § domstolsdatalagen
(2015:728). Lydelsen enligt domstolsdatalagen innefattar även olika kommunikationsaspekter
och är därmed vidare än lagringsmedium, se prop. 2014/15:148 s. 75 och 113. Jfr även
benämningen elektroniska informationsbärare i NJA 2015 s. 631, pp. 5, 15, 18, 29 och 41.
403
Om avtryck, se avsnitt 2.2.
404
Om normer, se avsnitt 2.4.1.2.
405
Lagringsmedium användes med en motsvarande innebörd redan i Offentlighetskommitténs
betänkande (1966), se SOU 1966:60 s. 114. Om information se avsnitt 2.4.1.
406
Jfr t.ex. Bell, G. B. och Boddington, R., Solid State Drives: The Beginning of the End for
Current Practice in Digital Forensic Recovery?, JDFSL 2010, vol. 5, nr 3, s. 3.
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förmåga att behålla informationsinnehållet då spänningsmatningen upphör.407
Denna distinktion har inte upprätthållits stringent i rättsliga sammanhang.408
En annan vanlig indelningsgrund är att sortera lagringsmedier efter deras fysiska
egenskaper.409 Med den utgångspunkten hör exempelvis till magnetiska lagringsmedier kassettband, videoband, disketter/floppy disks,410 hårddiskar (s.k. HDD),
magnetkort och magnetband m.m.411 Fixerade roterande magnetiserade plattor
har ända sedan 1960-talet och fram till 2000-talet utgjort den dominerande formen av datorers primärminnen.412 Även nutida hårddiskar bygger på teknik som
strukturerar magnetiska fält.413 Som optiska lagringsmedier brukar ofta räknas
t.ex. cd-skivor,414 cd-romskivor,415 Blu-Rayskivor,416 och dvd-skivor.417 Till elektriska lagringsmedier räknas i sammanhanget s.k. kretsminnen (flashminnen)
som bl.a. används i s.k. usb-minnen, kameror, vissa minnes-kort418 och mikrochip (t.ex. SIMM,419 SO-DIMM,420 DIMM421), SSD-minnesenheter, mobiltelefoner, musikspelare, SD-minnen och sim-kort.422 En milstolpe för kretsminnena
anses vara Toshibas NAND-flashminneskrets423 som introducerades 1989 och

407

Se t.ex. Brorsson, M., Datorsystem. Program- och maskinvara, 1999, s. 8 f. Till primärminnen har t.ex. hänförts s.k. RAM-minnen och DRAM-minnen m.fl. och till sekundärminnen
ROM-minnen m.fl., se a.st. Primära lagringsmedier karakteriseras av att den skrivna informationen går förlorad när strömtillförseln till minnesenheten upphör medan sekundära
lagringsmedier behåller informationsinnehållet även utan spänningsmatning. Informationsinnehållet i primära lagringsmedier benämns därför ofta som flyktig eller volatile, medan mer
beständigt lagrad information ofta kallas non-volatile, se a.st. Om indelningen, se även SOU
1992:110 s. 90 ff.
408
Jfr t.ex. prop. 1998/99:130 s. 252. Jfr dock t.ex. prop. 2009/10:205 s. 147.
409
Se t.ex. NRC-rapporten 2009, s. 179.
410
Se t.ex. Tanenbaum, A. S., Structured Computer Organization, 2010, s. 86.
411
Se t.ex. SOU 1966:60 s. 212 f. Jfr även t.ex. NRC-rapporten 2009, s. 179.
412
Se Bell, G. B. och Boddington, R., Solid State Drives: The Beginning of the End for
Current Practice in Digital Forensic Recovery?, JDFSL 2010, vol. 5, nr 3, s. 3.
413
Se t.ex. Tanenbaum, A. S., Modern Operating Systems, 2014, s. 361 ff.
414
Se t.ex. Tanenbaum, A. S., Structured Computer Organization, 2010, s. 93 f. samt IEC
908:1987.
415
Se t.ex. Tanenbaum, A. S., Structured Computer Organization, 2010, s. 95 ff. samt
ISO/IEC 10149:1995(E) och ISO 9660:1988.
416
Se t.ex. Tanenbaum, A. S., Structured Computer Organization, 2010, s. 102.
417
Jfr t.ex. SOU 1992:110 s. 94. Jfr även NRC-rapporten 2009, s. 179.
418
Jfr t.ex. beskrivningen i NJA 2014 s. 14.
419
Se t.ex. Tanenbaum, A. S., Structured Computer Organization, 2010, s. 80.
420
Se t.ex. a.a., s. 81.
421
Se t.ex. a.a., s. 80.
422
Jfr t.ex. IEEE Spectrum (utg.), 25 Microchips That Shook the World, lydelse 2015-01-27.
Jfr även Andersen 1988, s. 52.
423
Ordet ”flash” (blixt) sägs ha anspelat på den korta tid som behövdes för att radera kretsens
innehåll, se t.ex. IEEE Spectrum (utg.), 25 Microchips That Shook the World, lydelse 201501-27. Om utvecklingen av EPROM- och EEPROM-minnen i ett historiskt perspektiv, se t.ex.
Engineering and Technology History Wiki (utg.), Milestones:The Floating Gate EEPROM,
1976 – 1978, lydelse 2015-01-27.
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som under sent 1990-tal kom att användas vid kommersiell tillverkning av kameror för digital fotografering. 424
Även biologiska/biotekniska lagringsmedier har kommit att uppmärksammas
allt mer.425 Inte heller denna indelningsgrund har upprätthållits stringent i rättsliga sammanhang.426
Till den nu gjorda uppräkningen kan även läggas andra äldre lagringsmedier
som inte inordnas under någon av kategorierna, som exempelvis pappersdokument, vinylskivor, fonografskivor,427 hålkort och hålremsor m.fl.428

Genom avhandlingens objektneutrala ansats (jfr avsnitt 1.1.3) görs här
inga distinktioner mellan olika typer eller funktioner bland lagringsmedier.
Maskinella förhållanden avser sammanfattningsvis objekt, apparatur och
utrustning vars funktionalitet är avhängig av digital elektronik samt till
sådana föremål hänförliga sakförhållanden. Till sådana objekt räknas vitt
skilda slag, såsom datorer, mobiltelefoner, mätutrustning och kringutrustning
som i/o-enheter och lagringsmedier m.m.429 Sådana objekt benämns maskinella objekt, eller, i kontext, bara objekt.
En maskinell fysisk identitet avser ett visst sådant avgränsat, individualiserat och bestämt maskinellt objekt. En maskinell logisk identitet avser
en surrogatvis identifierande beteckning för någon aspekt av den maskinella
fysiska identiteten, som t.ex. en mac-adress eller en anlutningsidentitet som
tilldelas vid nätverkskommunikation (ip-adress eller i/o-port m.m.)430. Maskinell identitet kan således avse endera eller båda gemensamt.

424

Se Engineering and Technology History Wiki (utg.), Milestones:List of IEEE Milestones,
lydelse 2014-07-18 samt IEEE Spectrum (utg.), 25 Microchips That Shook the World, lydelse
2014-07-18.
425
Om att t.ex. koda och skriva information i DNA-strängar, se Church, G. m.fl., Nextgeneration digital information storage in DNA, National Library of Medicine, vol. 337
(#6102), 2012-09-28, s. 1628 samt till a.a. hörande supplement. I samband med vissa
lagstiftningsansatser inriktade mot datorrelaterade brott gjordes (1985) uttaladen om den
potentiella utvecklingen av denna typ av lagringsmedier, se prop. 1985/86:65 s. 10.
426
Jfr t.ex. benämningen ”elektronisk informationsbärare” i NJA 2015 s. 631, p. 13.
427
Om tidiga fonografiska upptagningar av utsagor vid domstol, se vidare i avsnitt 3.4.2.4.
428
Vissa tidstypiska lagringsmedier har beskrivits ingående av Datastraffrättsutredningen, se
SOU 1992:110 s. 91 ff. Se t.ex. även SOU 1966:60 s. 212 f.
429
Ytterligare exempel ges i avsnitt 2.1.
430
Om mac-adresser (där mac står för media access control) som används för att adressera
datorers nätverkskort, se t.ex. Lindberg, H., Introduktion till IP – Internet Protocol, Internetstiftelsen i Sverige IIS (utg.), 2009, s. 21 f. Om hur mac-adresser används av switchar och om
mac-adressernas identifierande funktion vid missivdrivna undersökningar, se även Casey, E.
och Turnbull, B. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 624 samt i a.a., s. 623 i
noterna 12–13. Ip-adresser är tidsbundna och kan tilldelas olika maskinella identiteter, jfr
t.ex. prop. 2011/12:55 s. 102 med hänvisning till prop. 2008/09:67 s. 141. Om i/o-portar för
viss specifik programallokering vid nätverkskommunikation, se t.ex. Tanenbaum, A. S.,
Modern Operating Systems, 2014, s. 332 ff.
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Skillnaderna mellan begreppen för maskinella objekt och identiteter kan illustreras genom följande exempel. En surfplatta av viss tillverkare och modell utgör
ett maskinellt objekt. En viss bestämd surfplatta av samma tillverkare och modell, som t.ex. förvaras i hemmet eller på arbetsplatsen av en person, har med
dess specifika komponenter av digital elektronik en maskinell fysisk identitet.
Ett exempel på en maskinell logisk identitet är en sådan elektronisk adress
som tilldelas ett visst bestämt luftfartyg för kommunikation med flygtrafikledningsenheter, jfr 2 § Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:31) om elektronisk adress för flygburen utrustning.

En distinktion görs även för olika kommunikationstyper.
Intramaskinell kommunikation avser intern signalbehandling inom ett
visst avgränsat maskinellt objekt, t.ex. mellan processor – buss – i/o-enhet.
Intermaskinell kommunikation avser signalbehandling som utväxlas
mellan flera maskinella objekt, t.ex. mellan mobiltelefoner eller datorer
genom internet.
Sakförhållanden som utspelas i maskinell miljö (att skilja från personell
miljö, se avsnitt 1.3.3.2) avser händelseförlopp med anknytning till maskinella objekt i samband med signalbehandling. Denna miljö motsvarar vad
Datastraffrättsutredningen tidigare har beskrivit som:
”...en osynlig värld, där konkreta och välkända saker som skriften på ett papper
eller sådana bärare av rättigheter som sedlar, aktiebrev och lagfartsbevis de[-]
materialiseras på ett för många svårbegripligt och ibland skrämmande sätt.”431

I denna slutna miljö sker, utöver programexekvering, även exempelvis
lagring och läsning samt kommunikation m.m. Den maskinella miljön är i
sig dikotomisk, i så måtto att den betingas av egenskaper som är dels
klassisk-fysikaliska, dels kvantfysikaliska.432 Vad som är att hänföra till den
förra miljön benämns maskinell makromiljö, och den senare maskinell
mikromiljö. Utmärkande för den maskinella mikromiljön är att händelseförloppen däri inte kan förnimmas direkt genom mänskliga sinnen (jfr avsnitt
2.3). Termen maskinell miljö betecknar således endera av dessa miljöer, eller
båda samtidigt.
Det mer allmänna uttrycket it-miljö används i avhandlingen på motsvarande sätt som av Datastraffrättsutredningen,433 och kan avse endera
maskinell eller personell miljö, eller bådadera.
1.3.3.2

Personella förhållanden

Personella förhållanden avser sakförhållanden som på något sätt kan hänföras till direkta förehavanden av mänskliga individer,434 kallade personella
subjekt.435
431

Se SOU 1992:110 s. 76.
Se vidare i avsnitt 2.3.
433
Se SOU 1992:110 s. 75.
432
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En personell identitet avser ett identifierat personellt subjekt, dvs. en viss
bestämd person, levande eller död.
I personella miljöer (jfr maskinella miljöer ovan i avsnitt 1.3.3.1) utspelas
sakförhållanden på ett mänskligt plan, som har en innebörd för människor
och som kan uppfattas av dem, såvitt gäller objekt och händelseförlopp.
Karakteriserande för den personella miljön är att den omfattar tids- och
rumsuppfattning utifrån klassisk-fysikaliska förutsättningar.
Så som anförts kan it-miljö avse personell miljö och/eller maskinell miljö.
Med digitalisering avses den process genom vilken ett förhållande i
personell miljö representeras i maskinell miljö.436
På skilda ställen i avhandlingen refereras till bedömaren. Härmed avses
den (fiktiva) fysiska referensperson som ska hantera den ifrågavarande
bevisningens materiella bedömning (om denna hanteringskategori, se vidare
i avsnitt 1.3.3.4). Bedömare kan således avse domare, åklagare, advokater
eller andra aktörer.
1.3.3.3

Bevisrätt

Det är svårt att med utgångspunkt i svenska rättskällor fastställa en helt
entydig definition av ämnet bevisrätt.437 Rättsliga aspekter på bevisning har
traditionellt behandlats inom den processrättsliga forskningsdisciplinen,
samtidigt som bevisrättsliga läror upptas inom ämnet processrätt vid landets
juridiska lärosäten.438
Rättslig reglering som gäller olika aspekter av bevis finns på skilda ställen
och normhierarkiska nivåer. Den primära författningsgrunden kan sägas
utgöras av RB med tillhörande lagförarbeten. Det hänvisas i olika sammanhang alltjämt till uttalanden av Processkommissionen (1926) respektive
Processlagberedningen (1938). Till bevisrätten hör även teoribildningen
kring vissa principer och grundsatser, som fri bevisprövning, bästa bevismaterialet och bevisomedelbarhet m.fl. (jfr avsnitt 2.5). RB kompletteras av
specialreglering, i straffprocessuellt hänseende t.ex. av förundersökningskungörelsen (1947:948) [cit. FuK] och lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål. Rättsliga förutsättningar för vissa typer av bevis
regleras också i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektro434

Jfr definitionen av ”Personuppgifter” i 3 § PuL, se även om ”enskilda personer”, SOU
1997:39 s. 340, jfr även i a.a., s. 337 not 290.
435
Det kan observeras att begreppet subjekt förstås på olika sätt. I sammanhang som relaterar
till informationssäkerhet kan subjekt avse antingen en person, en process eller en enhet som
åstadkommer en informationsöverföring eller systempåverkan, se SIS Handbok 550, 2011, s.
11. Det som i juridiska sammanhang benämns som rättssubjekt avser bärare av tillgångar och
skulder och innefattar även t.ex. bolag, föreningar och stiftelser, se t.ex. Ramberg, C.,
Civilrätt, 2012, s. 43.
436
Jfr diskussionen om digitalisering i avsnitt 5.2.1.1.
437
Jfr t.ex. Lindells beskrivning av bevisrätten som ”...ett träsk...” i SvJT 2007 s. 358.
438
Jfr not 140 i denna avhandling.
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nisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet samt i LEK och FEK. Rättsliga förutsättningar för förverkande
av bevis anges t.ex. i 36 kap. BrB, i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa
fall vid förverkande m.m. och i lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi.
Andra aspekter av bevisningens hantering, såsom personuppgiftshanteringen, regleras bland annat i PuL och polisdatalagen (2010:361) [cit. PDL].
Viss polisiär hantering av bevis har även reglerats i Polismyndighetens föreskrifter. Även EU-rätten inverkar på den svenska bevisrätten, framför allt
vad gäller vissa aspekter av bevisföringen.439 De övriga rättskällorna, praxis
och rättsvetenskaplig doktrin, används i övrigt även vid bedömningar av
bevisning i utredningssammanhang m.m.
Traditionellt har bevisrättsliga framställningar gjorts med inriktning mot
frågor om t.ex. rättsliga kvalificeringar av bevisbördans placering440 och
beviskravets höjd samt om bevisprövning, bevisvärdering och hur de
bevisrättsliga processuella principerna efterlevs, t.ex. om kontradiktion (jfr
även ovan). I ett flertal svenska juridiska avhandlingar och i annan juridisk
litteratur har också olika bevisteorier framlagts och utförligt behandlats.
I flera framställningar behandlas frågorna med utgångspunkt i domstolsförfaranden. Det finns rättsliga förutsättningar för hantering av bevis även i
fall som ska avgöras av andra sammansättningar, som t.ex. skiljenämnder,
hyres- och arrendenämnder samt myndigheter (jfr avsnitt 2.5). Samtidigt
hanteras bevis av olika aktörer. Såvitt gäller exempelvis straffprocessuella
avgöranden i domstol kan, utöver domstolens ledamöter, även polis, åklagare, kriminaltekniker, parter, Kronofogden och andra komma att hantera
bevisning. Även rättsliga utgångspunkter i sådana situationer kan därmed
sägas tillhöra bevisrätten i vid mening.441
Sammanfattningsvis kan bevisrättens område sägas omfatta rättsliga
förutsättningar såvitt gäller olika aktörers hantering av bevisning som relateras till ett avgörande med rättsverkan. Det innefattar bland annat frågor om i
vilken utsträckning, och genom vilka medel, som bevis (de lege lata) ska, får
eller (de lege ferenda) bör hanteras.442 Den hantering som behandlas i
avhandlingen preciseras i nästföljande avsnitt.

439

Jfr Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s. 121. Se även vidare i avsnitt 2.5.2 i denna avhandling.
Om andra bevisrättsligt anknutna bördor i straffprocessuella mål, som t.ex. åberopsbörda,
konkretiseringsbörda och förklaringsbörda, se t.ex. Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s. 126 ff.
441
Frågorna är här översiktligt exemplifierande. Bevisrättsliga frågor kan göras både fler till
antalet och väsentligt mer fördjupade, och kan ställas på många olika nivåer och från alternativa perspektiv.
442
Även frågeställningens negativa form innefattas, dvs. hur bevis inte ska, inte får och inte
bör behandlas.
440
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1.3.3.4

Bevishanteringsmodellen

Relaterat till det ovan behandlade, och något oprecisa området för bevisrätt,
uppkommer främst två behov att tillgodose i denna avhandling. För det
första behöver avhandlingens inriktning preciseras ytterligare såvitt gäller
vilka bevisrättsliga förutsättningar som ska behandlas. För det andra finns
även behov av att överskådligt kunna identifiera och separat adressera de
behandlade bevisens olika felkällor. Dessa behov motiverar en framställningsmodell som är särskilt anpassad efter avhandlingens allmänna utgångspunkter, övergripande syfte, fokuspunkter och delmål.
Av nu anförda skäl refereras i avhandlingen till en bevishanteringsmodell
med olika begreppsbestämda hanteringssätt som relaterar till den bevisning
som behandlas.443 Indelningen har gjorts från ett perspektiv med bevisen
betraktade som självständiga informationsobjekt i förhållande till olika aktörers hantering av bevisen inför, under och efter en rättslig process. Denna
bevishanteringsmodell redovisas nedan.
Uttrycket rättslig process innefattar i detta sammanhang ett rättsligt
normerat förfarande som utmynnar i ett avgörande med rättsverkan där viss
bevisning har ingått som bedömningsunderlag för avgörandet. I avhandlingen relateras främst till straffprocessuella mål i allmän domstol. Detta beror
på den kvantitativa övervikten av ifrågavarande bevismaterial i sådana mål.
En rättslig process kan med detta synsätt emellertid också avse förfaranden som utmynnar i andra avgöranden än domar, som t.ex. myndigheters
eller åklagares beslut. Ett avgörande med rättsverkan (se ovan) kan därmed
ges en bred innebörd som t.ex. kan avse en dom i domstol eller av skiljenämnd, ett processuellt beslut om att tillgripa tvångsmedel eller ett beslut av
en förvaltningsmyndighet. Bevishanteringsmodellen avses således kunna
tillämpas även som utgångspunkt för ifrågavarande bevisning inom andra
rättsområden, fora, instanser och måltyper. På detta sätt uppfylls även avhandlingens ansats att anlägga neutrala rättsliga perspektiv.
Det bör framhållas att olika rättsliga processer regleras på olika sätt. Olika
aspekter på bevishantering regleras samtidigt på olika ställen, medan andra
aspekter inte är explicit reglerade. Det ska samtidigt understrykas att denna
bevishanteringsmodell är särskilt utformad för avhandlingens ändamål.
Indelningen har därmed inte gjorts med utgångspunkt i RB:s systematik eller
terminologi.
Bevishanteringsmodellen består av en indelning i nio övergripande
hanteringskategorier som var och en tar sikte på faktisk respektive rättslig
hantering av ifrågavarande bevisning. Med viss överlappning kan olika
443

Andra indelningar har gjorts tidigare inom den juridiska litteraturen, med varierande systematik, jfr t.ex. Nordh, R., Bevisrätt A, 2009, s. 6 och 11. Jfr även Schelins tredelning
(inhämtning, presentation och värdering), Schelin 2006, s. 69. Jfr t.ex. även den av Heuman
anförda distinktionen mellan ”bevisföringsförbud” och ”bevisvärderingsförbud”, Heuman, L.,
Processrättsliga uppsatser, 1986, s. 42 ff. och 46.
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frågeområden härigenom segmenteras som avser dels det avgörande organets, dels övriga aktörers bevishantering.444 Till bevishanteringen hör frågor
som i förhållande till ifrågavarande bevisning rör följande kategorier:










tillskapande,445
eftersökande,446
ackvisition,447
kommunikation,448
representationstillämpning,449
tillåtlighetskvalificering,450
materiell bedömning,451
beslutsmotivering452 samt
övriga frågor om slutlig hantering efter det avgörande organets
användning av bevisningen som beslutsunderlag (oavsett utgång),
som t.ex. destruktion453 eller överlämnande454.

Man bör i sammanhanget skilja de rättsliga och praktiska förutsättningarna för
det avgörande organet att hantera bevisningen enligt modellen ovan, från de som
gäller när det avgörande organet fattar beslut i frågor som avser någon av hanteringskategorierna. Sådana beslut kan t.ex. avse någon annan aktörs utrymme
för att tillskapa, eftersöka, ackvirera eller kommunicera bevisning. Det är den
förra hanteringen som behandlas i avhandlingen.
Utifrån bevishanteringsmodellens indelning är viss reglering och vissa
principer tillämpliga för olika hanteringskategorier samtidigt. Till vad som kan
kallas administrativ bevishantering hör exempelvis frågor om rättsliga förutsättningar för bevisningens dokumentation och registerföring,455 samt arkive444

Jfr i not 443 a.a.
Se vidare avsnitt 3.1.
446
Se vidare avsnitt 3.2.
447
Se vidare avsnitt 3.3.
448
Se vidare avsnitt 3.4.
449
Se vidare avsnitt 3.5.
450
Om tillåtlighet av viss bevisning enligt svensk rätt, se vidare i avsnitt 2.5.2.
451
Se vidare i avsnitt 2.5. Till den materiella bedömningen hör bevisprövning och bevisvärdering, jfr t.ex. 35 kap. 1 § RB. Lindell har redovisat uppfattningen att domstolens
bevisvärdering fortlöpande sker under hela rättegångsprocessen, se Lindell 1987, s. 38 not 89.
Jfr dock den avvikande uppfattningen hos Ekelöf m.fl. som uppgett att bevisvärderingen tidsmässigt äger rum först vid rättegångens avslutande stadier under pläderingen och överläggningen, se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 12.
452
Jfr resonemangen om motiveringsskyldigheten i avsnitten 1.1.3 och 2.5.3.
453
Bevisning kan under vissa förutsättningar t.ex. komma att förverkas, bland annat med stöd
i 36 kap. 1–5 §§ BrB, lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. och
lagen (1994:1478) om förverkande av barnpornografi. Se även 53 a § URL. Bevisning kan
även komma att gallras, vad avser t.ex. upptagningar av vittnesmål, se 20 § MålF.
454
Jfr t.ex. 27 kap. 8 och 8 a–b §§ RB.
455
Exempel ska det som förekommit under en förundersökning av betydelse för utredningen
dokumenteras enligt 23 kap. 21 § RB och 22 § 1 st. FuK. Även vad som förekommit vid
445
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ring456 respektive fysisk faktisk förvaring vid eller efter respektive hantering.
Vissa processuella principer kan även t.ex. överlappande passa in på flera hanteringskategorier, som den straffprocessuella objektivitetsprincipen, hänsynsprincipen och skyndsamhetsprincipen, jfr 23 kap. 4 § RB.457 Samtidigt kan även
många andra sidorelaterade frågeställningar formuleras ur andra rättsliga perspektiv som träffar olika hanteringskategorier, såvitt gäller t.ex. handlingsoffentlighet458 eller personuppgiftshantering m.m.

Bevishantering anges i det följande med bäring på någon eller fler av de
ovan angivna hanteringskategorierna. Rättslig bevishantering tar sikte på
rättsliga förutsättningar för respektive hanteringskategori medan faktisk
bevishantering tar sikte på praktiska förutsättningar (t.ex. vid verkställighet).
Bevishantering avser således rättsliga förutsättningar och faktiska skeenden i
tiden före, under och efter att bevisningen lagts till grund för avgörandet.459
Bevishanteringsmodellen avses användas så att den sätts i relation till
olika aktörer och interaktionsmoment. Med aktörer menas i det här sammanhanget rättssubjekt, dvs. fysiska och juridiska personer, som interagerar med
bevisningen genom någon eller fler av hanteringskategorierna, såsom t.ex.
brottsutredande myndigheter, privata företag, enskilda eller domstolar. I itmiljö betingas bevishanteringen av både maskinella och personella förhållanden. Detta utvecklas för varje hanteringskategori (se avsnitten 3.1–3.6).
Att behandla avhandlingsämnet utifrån denna modell har flera fördelar.
Ökad precision är en sådan. Förtydliganden kan exempelvis göras om vilka
bevisrättsliga förutsättningar som behandlas och inte, vilket även preciserar
avhandlingens avgränsningar (jfr avsnitt 1.4.1). Bevishanteringsmodellen
gör det samtidigt möjligt att vid bevisvärderingen, på ett strukturerat sätt
behandla olika felkällor som är hänförliga till olika hanteringskategorier.
Indelningen bidrar i detta hänseende samtidigt till att skapa överskådlighet. Genom att utgå från denna struktur kan de olika diskussionerna som
avser respektive hanteringskategori skildras tydligt och stringent.
Vilka bevisrättsliga förutsättningar behandlas?

Avhandlingens inriktning kan nu med utgångspunkt i bevishanteringsmodellen preciseras enligt följande.
beslag ska dokumenteras enligt 27 kap. 13 § RB. Rättsliga krav såvitt gäller domstolens
förande av målregister och måldagböcker finns t.ex. i 6 kap. 1–2 §§ RB samt 4 § MålF.
456
Om arkivering, se t.ex. 3 § 1 st. arkivlagen (1990:782) samt 4 kap. 4 § OSL. Till arkivering hör i detta sammanhang även bevarande, jfr t.ex. 3 § 3 st. arkivlagen, samt gallring, jfr
t.ex. 10 § arkivlagen och 4 kap. 1 § 3 st. p. 2 samt 4 § OSL.
457
Jfr t.ex. Bring, T. m.fl., Förundersökning, 1999, s. 28 ff.
458
En kammarrätt har funnit spegelkopior från beslagtagna hårddiskar vara allmänna handlingar, trots att både särskild programvara och mer än rutinbetonade åtgärder krävts för att
göra handlingarna tillgängliga, Kammarrättens i Jönköping dom 2013-02-22 i mål nr 3943-12.
459
Lindell hänför viss sådan bevishantering till utomprocessuell verksamhet, se Lindell, B.,
Civilprocessen, 2012, s. 465.
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Såvitt gäller faktisk bevishantering är avhandlingen främst inriktad mot
att övergripande åskådliggöra felkällor som hör till respektive av hanteringskategorierna tillskapande, eftersökande, ackvisition, kommunikation och
representationstillämpning samt felkällor i samband med missivdrivna itundersökningar (se avsnitten 3.1–3.6).
Såvitt gäller rättslig bevishantering behandlas aspekter av samtliga hanteringskategorier på ett övergripande plan, med fördjupningar såvitt gäller
tillskapande och missivdrivna it-undersökningar. Även vissa aspekter på
dokumentation och skriftliga redovisningar behandlas vilket hör till området
för administrativ bevishantering (jfr ovan).
1.3.3.5

Bevisningens benämning

Eftersom avhandlingens andra fokuspunkt är inriktad mot att föreslå adekvata definitioner och benämningar av bevisningen,460 används neutrala benämningar fram till avsnitt 6. När det i avhandlingen refereras till de behandla-de
bevisen, det ifrågavarande bevismaterialet, ifrågavarande bevis eller sådan
bevisning och liknande, avses själva studieobjektet. Bevisningens materiella
substans konkretiseras i avsnitt 4.

1.4

Avgränsningar

1.4.1
Allmänna ämnesavgränsningar
Mot bakgrund av avhandlingens syfte, inriktning och metod har det varit
nödvändigt att avgränsa kunskap från många andra ämnesområden.
Varken demografiska aspekter, etnicitetsaspekter eller genusperspektiv
berörs i avhandlingen.461 Inte heller diskuteras beteendevetenskapliga perspektiv, (vittnes)psykologiska eller psykofysiska aspekter.462
Vissa sorters bevisning behandlas inte i avhandlingen. Kriminalteknisk
eller forensisk vetenskap som innefattar rättsmedicinsk, rättskemisk, rättsgenetisk, rättspsykiatrisk, rättsodontologisk, rättsantropologisk, rättsentomologisk, rättsarkeologisk, rättspsykologisk och rättsserologisk verksamhet
behandlas inte i sig. Bevis, i form av särskilda erfarenhetssatser som avser
kunskap om organisk materia som härstammar från växt- eller djurriket,463
kolväteföreningar eller om biokemiskt samt övrigt biologiskt och/eller

460

Jfr den andra fokuspunkten i avsnitt 1.1.4.
Vissa sådana aspekter har t.ex. lyfts fram i Digitaliseringskommissionens delbetänkande,
se SOU 2013:31 s. 143 ff., med bäring på digitalt innanförskap och jämställdhet, två av de
fem sakområden ur regeringens digitala agenda som betänkandet fokuserat på, se a.a., s. 49.
462
Om tidigare arbetsmetoder inom vittnespsykologin, se t.ex. Trankell, A., Vittnespsykologins arbetsmetoder, 1967. Om psykofysik, se t.ex. Christianson, S. Å. och Ehrenkrona, M.,
Psykologi och bevisvärdering, 2011, s. 51 f.
463
Om termen organisk, se TNC, Basord i våra fackspråk, 2012, s. 90.
461
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humanbiologiskt material,464 såsom kemiska substanser, DNA465 eller fingeravtryck m.m. behandlas inte.
Ett observandum ska dock göras. Inom ramen för den nu nämnda verksamhetsutövningen används i stor utsträckning utrustning och verktyg med
digital elektronik. Resultat som genererats av sådan utrustning behandlas
som en del av avhandlingsämnet. Här måste emellertid en gränsdragning
göras mellan, å ena sidan, material som utrustningen genererat genom
signalbehandling i maskinell miljö samt till signalbehandlingen relaterade
personella erfarenhetssatser, och, å andra sidan, till ovan anförda vetenskapsfält och material relaterade personella erfarenhetssatser som tillämpats inför och efter materialets tillkomst. Aspekter på de senare erfarenhetssatserna diskuteras inte.
Exempelvis används olika maskin- och programvaror för analyser av mänskliga
namnunderskrifter, bland annat i samband med att sådana görs på gränssnitt till
digital elektronik (t.ex. på skärmar, egen anm.). Harralson har t.ex. behandlat
vissa aspekter på sådana biodynamic signature systems med tillhörande felkällor
och har, utifrån ett amerikanskt rättsligt perspektiv, framhållit behovet av samarbete mellan forensiker och datatekniker vid sådana undersökningar.466

Avgränsningar har också gjorts i förhållande till ämnesområdet för informationssäkerhet.467 Vissa standardiserade termer kan sägas relatera till
avhandlingsämnet, som t.ex. autenticitet, autentisering, (system)integritet,
oavvislighet, relevans, riktighet, spårbarhet, tillgänglighet, tillförlitlighet
och validitet.468 Avhandlingen är inte inriktad mot att undersöka hur sådan
464

Om humanbiologiskt material, se 1 kap. 1 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m.
465
En utförlig genomgång av DNA-bevisningens historik och förekomst i det praktiska
rättslivet har lämnats av Björkman, J. i BEVIS. Värdering av erkännande, konfrontationer,
DNA och andra enstaka bevis, 1997, s. 219 ff.
466
Se Harralson, H. H., Forensic Document Examination of Electronically Captured
Signatures, DEESLR, vol. 9, 2012, s. 67 ff.
467
Informationssäkerhet avser här det ämnesområde som fokuserar på skyddsåtgärder i syfte
att minska sannolikheten för skador genom säkerställande av att en avsedd användarkrets får
avsedd information i avsedd tid, jfr SIS Handbok 550, 2011, s. 4, 11 och 76. InfoSäkutredningen antog SIS vid tillfället gällande definition som utgångspunkt för informationssäkerhetsbegreppets innehåll, se t.ex. delbetänkandena SOU 2004:32 s. 17, SOU 2005:42 s.
45 samt SOU 2005:71 s. 28. Denna rättsliga definition av it-säkerhet redovisas även i prop.
1999/2000:86 s. 36. Rättsliga aspekter av informationssäkerhet i ett samhällsperspektiv har
redovisats i utredningssammanhang sedan slutet av 1970-talet och framåt. Några tidiga
rapporter härrör t.ex. från Sårbarhetskommittén (SÅRK) i SOU 1979:93 och Sårbarhetsberedningen (SÅRB) i SOU 1986:12. Andersson har tidigare belyst vissa övergripande aspekter av informationssäkerhet och framhållit utrymmet för, och behovet av, rättsinformatisk
forskning inriktad mot informationssäkerhetsområdet, Andersson, S. i Festskrift till Peter
Seipel, 2006, s. 17 ff.
468
Jfr SIS Handbok 550, 2011, s. 9 ff., 77 och 83, med referens till standarden SS-ISO/IEC
27002. Om terminologin, jfr även Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 84 f.
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terminologi kan förhållas till juridiska begrepp. Avhandlingen är heller inte
inriktad mot att undersöka aspekter på säkerhet för informationstillgångar
såvitt gäller förmågan att, inom vissa system, upprätthålla önskad konfidentialitet eller ansvarighet.469
Inriktningen mot att behandla svenska förhållanden med utgångspunkt i
svensk rätt innebär också avgränsningar. Särskilda bevisrättsliga aspekter
som rör internationella förhållanden, t.ex. rörande bevisupptagning vid eller
åt utländsk domstol m.m., berörs inte. Avhandlingen behandlar inte frågor
som förvisso är karakteristiska i och för it-miljöer och som rör brott, brottslighet eller brottstyper,470 inbegripet förutsättningar för straffrättsligt ansvar.471 Ett utvecklande resonemang om denna ämnesavgränsning och om
förhållanden mellan de skilda ämnesfälten förs nedan i avsnitt 1.4.2.
Avhandlingen har, som tidigare anförts, även avgränsats ämnesmässigt
efter bevishanteringsmodellen (se avsnitt 1.3.3.4). Frågor som rör slutlig
hantering berörs inte.472 Några fördjupande diskussioner förs inte kring
frågor om rättsliga förutsättningar för hanteringskategorierna eftersökande,473
ackvisition,474 eller kommunikation.475 Avgränsningen, såvitt gäller ackvisitionen, medför bland annat att rättsfrågor som kan uppkomma vid bedömningar av bifall eller avslag till parters framförda editionsyrkanden i civilprocessuella förfaranden inte behandlas.476
469

Jfr terminologin i SIS Handbok 550, 2011, s. 9.
Termerna ”brott”, ”brottslighet” och ”brottstyper” används normalt som abstrakta angivelser av straffbud inom den allmänna straffrätten och specialstraffrätten med utgångspunkt i
legaldefinitionen i 1 kap. 1 § BrB, jfr t.ex. Leijonhufvud, M. och Wennberg, S., Straffansvar,
2006, s. 12 och 31.
471
Arbetet har därmed avgränsats från exempelvis analyser av och resonemang om lagändringar avseende vissa brottstyper i sådana miljöer, t.ex. dataintrång och grovt dataintrång
enligt 4 kap. 9 c § 1–2 st. BrB (den senare gradindelningen införd fr.o.m. den 1 juli 2014
genom SFS 2014:302, se prop. 2013/14:92 och bet. 2013/14:JuU27). Därmed behandlas inte
heller t.ex. brott mot URL, barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § BrB urkundsförfalskning
med elektronisk handling som upprättats till bevis enligt 14 kap. 1 § 2 st. p. 2 BrB (införd
genom SFS 2013:425, se prop. 2012/13:74 samt SOU 2007:92).
472
Hit hör t.ex. rättsliga förutsättningar för förverkande av i beslag tagna föremål med digital
elektronik som t.ex. mobiltelefoner och hårddiskar m.m.
473
Westberg har utförligt behandlat frågor såvitt gäller sådana rättsliga förutsättningar i en
civilprocessuell kontext, Westberg, P., Anskaffning..., 2010. Jfr även Hjorts ämnesrelaterade
avhandling med utgångspunkt i norsk rätt, Hjort 2015.
474
Se a.st.
475
Jfr t.ex. även den anförda distinktionen mellan ”bevisningens hantering i domstol” respektive ”...själva inhämtandet av sådant material som sedermera ska användas som bevisning i en
straffrättslig process.” i Ds 2015:57 s. 77.
476
Här behandlas inte heller frågor om rättsliga förutsättningar för andra informationsutlämnanden, exempelvis med stöd av immaterialrättsliga sanktionsmedel som informationsföreläggande eller intrångsundersökning enligt 53 c–f §§ och 56 a–g §§ URL, 41 a–h §§ VmL, 59
a–h §§ PL, 37 a–h §§ ML, 20 a–h §§ FirmaL, 12 a–h §§ KmL och 9 kap. 7 a–h §§ VfL, se
även prop. 2008/09:67 s. 109 ff.
470
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Inte heller behandlas motsvarande frågor om rättsliga förutsättningar för
tvångsmedelsanvändning i straffprocessuella förfaranden. Därmed avlägsnas
fördjupande resonemang om sådana förutsättningar för att ta föremål med
digital elektronik i beslag,477 för att få utföra analyser av sådan utrustning
eller i samband med hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk
kommunikation (HAK respektive HÖK), hemlig kameraövervakning (HKÖ),
signalspaning samt annan inhämtning och annat utlämnande av uppgifter
t.ex. från teleoperatörer, tjänsteleverantörer eller enskilda företag.478
Denna ämnesavgränsning innebär samtidigt att rättsliga förutsättningar
för åtgärder inför och under vissa myndigheters s.k. gryningsräder,479 föreslagna bevarandeförelägganden eller bevisupptagning utom huvudförhandling inte behandlas.480 Frågor om rättsliga förutsättningar för uppfyllelse av
domstolars utredningsansvar, utredningsstandard eller åklagares utredningsbörda behandlas inte.481 Frågor om eventuella kognitiva effekter (t.ex. psykologiska) hos människor till följd av att händelser eller bevisning förnimms
477

Exempelvis har problematik vid tillämpning av beslagsförbudet enligt 27 kap 2 § RB i itmiljöer tidigare belysts av Polisrättsutredningen (SOU 1995:47), av IT-utredningen (SOU
1996:40), i Ds 2005:6 samt av Förundersökningsutredningen, se SOU 2011:45 s. 352 ff. jfr
lagändringsförslaget i a.a., på s. 429 f., jfr även Yttrandefrihetskommitténs slutbetänkande
SOU 2012:55, Del 2, (bilaga 7) s. 96 ff. Problematiken har även uppmärksammats av JO och
JK, t.ex. avseende e-postkorrespondens mellan makar vid brottsmisstanke, se JO 2009/10 s.
80, avseende datorer tillhörande journalister se JO 2012/13 s. 169 samt JK 2007-12-19, dnr
6372-07-31 och dnr 6373-07-31. En dator och mobiltelefon som tillhörde en avliden journalist
vid tidningen Folkbladet hade tagits i beslag. Efter en proportionalitetsbedömning av källskyddet visavi intresset av att utreda den allvarliga brottslighet som det var fråga om (mord)
hävde HovR:n beslaget (jfr 27 kap. 1 § 3 st. RB), se aktbilaga 15 i Hovrättens för Övre
Norrland beslut 2015-03-26 i mål nr Ö 198-15.
478
Se t.ex. inhämtning och utlämnande av uppgifter enligt 27 kap. 18–25 §§ RB samt 6 kap.
22 § LEK, jfr även annan lex specialis därom enligt t.ex. lagen (2008:854) om åtgärder för att
utreda vissa samhällsfarliga brott, lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om
elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och lagen (2007:979)
om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott m.fl. För en ingående behandling av
vissa av de rättsliga förutsättningarna för Försvarets Radioanstalts signalspaning, se Klamberg
i SvJT 2009 s. 519 ff.
479
Om benämningen, se t.ex. prop. 2004/05:117 s. 38 f. Om Konkurrensverkets metoder vid
platsundersökningar i samband med utredningar av konkurrensärenden, se SOU 2013:16 s.
159 ff. samt prop. 2014/15:96 s. 7 ff. Se även Brändt m.fl. i JT 2011–12 s. 452 ff.
480
Detta innebär bland annat även att diskussioner om de överväganden som Utredningen om
it-brottskonventionen gjort exkluderas från avhandlingen, bl.a. i dess betänkande avseende
föreslagna lagändringar om införandet av bevarandeföreläggande enligt artikel 19.4 itbrottskonventionen (om detta se SOU 2013:39 s. 329 ff.). Avgränsningen innebär samtidigt
att relaterade frågor om förutsättningar för att utfå eller använda sig av bevis inom ramen för
myndigheters verksamhetsutövning inte kommer att behandlas. Ämnesavgränsningen medför
även att frågor om efterlevnad (eller normprövning) av sådana handlingsdirigerande föresatser som formellt varken har status av beslut, föreskrifter eller allmänna råd inte kommer att
behandlas (jfr a.a. i not 696 i denna avhandling).
481
Om begreppstillämpningen, se noterna 231 och 232 i denna avhandling.
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eller presenteras i olika mänskliga sensoriska perceptionsformer behandlas
inte (jfr även det ovan anförda om beteendevetenskapliga perspektiv).
De nu anförda ämnesavgränsningarna motiveras främst av avhandlingens
övergripande syfte och fokuspunkter (se avsnitt 1.1.4). Det bör samtidigt
framhållas att bevisvärdering i många fall måste förutsätta ett beaktande av
bevisningens uppkomstbetingelser, inbegripet kännedom om lagstridig eller
på annat sätt felaktig hantering, exempelvis vid bevisningens ackvisition, vid
dess utvinning eller vid tillhörande analyser. De rättsliga förutsättningar som
i sig (de lege lata) ska eller (de lege ferenda) bör gälla för att t.ex. få
ackvirera bevis, är emellertid inte samma som de som gäller hur man vid
identifieringen av felkällor ska eller bör beakta en eventuell inverkan som
överträdelser av sådana uppställda regler kan ha haft på bevisets värde.
Den tidigare anförda ansatsen att anlägga neutrala rättsliga perspektiv
innebär att vissa traditionella frågor om bevisning har avgränsats bort.
Frågor om bevisbördeplacering diskuteras inte. Det förs inga fördjupande resonemang om materiella bevisfrågor i enskilda fall, t.ex. om hur domstolar
har värderat ämnesanknuten bevisning, enskilt eller i samverkan med annat
bevismaterial.
Det förs ingen diskussion som rör tillämplighet av, aspekter på eller föroch nackdelar med olika bevisvärderingsmetoder för bevis som avser förhållanden i personell miljö.
För svenskt vidkommande avser sådana resonemang företrädesvis motsättningar
mellan den s.k. värdemetoden, vars grundläggande idéer formulerats av Ekelöf,
och den senare anförda s.k. temametoden, företrädd av bland andra Bolding och
Eckhoff.482

Frågor om parters och myndigheters skilda ekonomiska förutsättningar i
förhållande till rättssäkerhetsaspekter i samband med bevishantering behandlas inte.483
Avslutningsvis kan det använda källmaterialet sägas ha haft en yttre avgränsande verkan (jfr avsnitt 1.5). Även avhandlingens problemorienterade
inriktning har avgränsat de resonemang som förs om bevisning, främst
avseende förhållanden mellan mänsklig respektive maskinell precision och
exakthet.484

482

Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 160 not 4 och i a.a., s. 170. Se även Lindell 1987, s. 145
med där anförda hänvisningar och källreferenser. Både Lindell och Diesen har framfört synpunkter på de olika metoderna i förhållande till varandra, se Lindell 1987, s. 144 ff., samt
Diesen 1993, s. 387 ff. Bolding har beskrivit båda metoderna, Bolding, P. O., Går det att
bevisa?, 1989, s. 75 ff., samt anfört en grafisk modell i a.a., s. 85.
483
Jfr avsnitt 7.3.2.
484
Se avsnitt 7.3.3.
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1.4.2
Relationer mellan bevisningen och it-relaterad brottslighet
Så som har anförts diskuteras inte frågor som hör till straffrättens område.
Det finns emellertid anknytningsmoment som bör framhållas mellan så
kallad it-relaterad brottslighet och vissa typer av det bevismaterial som
behandlas i avhandlingen.
Olika begrepp för computer crime, och många andra liknande benämningar, började växa fram i takt med den digitala elektronikens allt bredare
tillämpningar och kommersiella genomslag i USA under 1960-talet.485 I
Parkers Crime by computer (1976), en av de första böcker om ämnet som
utgivits, behandlas ett flertal tidsenliga fallstudier.486
Innan sådan brottslighet explicit hade definierats i amerikansk lagstiftning
avsågs i allmänhet brottslighet som innefattade något eller fler gärningsmoment med någon, om än vag, relation till datoranvändning.487
Sådan brottslighet har för svenskt vidkommande sedan dess kommit att
generellt benämnas med olika kriminologiska definitioner, t.ex. som datorbrottslighet, cybercrime och it-brott m.fl.488
I modern tid förekommande, och av allt att döma synonyma, 489 svenska benämningar är it-brott,490 it-brottslighet,491 cybercrime,492 elektronisk brottslighet493 (jfr
det engelska e-crime)494 och tidigare använda begrepp som datakriminalitet,495
brott i cyberrymden,496 datorrelaterad brottslighet,497 datorstödd brottslighet,498

485

Om implementeringsfaktorn, se avsnitt 2.1.
Se Parker, D. B., Crime by computer, 1976. Jfr även Pollitt, M., A History of Digital
Forensics, Advances in Digital Forensics VI, 2010, s. 5.
487
Om den terminologiska förvirringen kring computer crime i USA under 1980-talet, se t.ex.
Cira, J. E., COMPUTER ABUSE: The Silicon Pry Bar, The Police Chief, sept 1983, s. 46 f.
488
Jfr Solarz, A., Adb och brott, 1987, s. 29. Uttrycket it-relaterad brottslighet har även använts i flera andra utredningar med direkt anknytning till it-brottskonventionen, se t.ex. SOU
2013:39, SOU 2013:85 s. 204, SOU 2007:92, KOM (2007) 267 slutlig samt Ds 2005:6 s. 385
ff.
489
Se samma slutsats i KOM (2007) 267 s. 2.
490
Se t.ex. SOU 2013:39; SOU 2012:77 s. 85, 89 och 102; SOU 2011:47 s. 66; SOU 2008:87
s. 49 och SOU 2008:3 s. 286.
491
Se t.ex. SOU 2013:39 s. 227, 243 och 351; Ds 2013:33 s. 37 och 65; SOU 2012:77 s. 91
samt Regeringskansliets faktapromemoria 2006/07:FPM101.
492
Jfr it-brottskonventionen (se nedan).
493
Se den svenska översättningen i p. 2.9 KOM(2010) 521 slutlig.
494
Se t.ex. Tennyenhuis, A. och Jamieson, R. i Seeking Success in E-Business. A Multidisciplinary Approach, vol. 123, 2003.
495
Se t.ex. Ds 1990:45 samt RPS rapport 1984:5, s. 5.
496
Se Ds 2005:6 s. 3.
497
Se t.ex. SOU 2007:92 s. 191 samt KOM(2000) 890 slutlig. Se även Magnusson Sjöberg
1992, s. 20 in fine. Se även Seipel, P., Juristen och datorn, 4 u., 1992, s. 197, jfr även Solarz,
A., Adb och brott, 1987, s. 29.
498
Se RPS rapport 1988:5, s. 63 ff.
486
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datorrelaterade brott,499 datorbrott,500 datorbrottslighet,501 databrott502 och databrottslighet503 m.fl.
Seipel har tidigare identifierat sammanblandningar av kriminologiska och
juridiska definitioner som en bidragande orsak till begreppsförvirring, bland annat avseende datorbrott och datorrelaterade gärningar.504 Gränsdragningsproblematik har även observerats internationellt i samband med computer crime.505
Ett tidigt svenskt fall av ”databrott”, år 1967, gällde en föreståndare för en
banks låneavdelning.506 Efter att ha överfört pengar från kunders konton till sitt
eget genom dåtida databehandling, dömdes föreståndaren för grov förskingring.507 I en enkätundersökning av Rikspolisstyrelsen 1977 redovisades bland
landets polisdistrikt sammanlagt 30 kända ärenden om brott med anknytning till
ett datorsystem under tidsperioden 1967–1977.508 Under hösten 1978 förekom i
landet tre brottmål med direkt eller indirekt anknytning till den då gällande, nu
upphävda datalagen (1973:289).509 Påföljande år framställdes från politiskt håll
krav på en översyn av ”lagstiftningen vid datorbrottslighet”. 510 Under 2013
gjordes enligt Brå 11 010 polisanmälningar rubricerade som dataintrång vilket
motsvarades av 8 200 anmälningar år 2014.511

Från svenskt polisiärt håll började sådan brottslighet uppmärksammas
under 1970-talet. Under 1980-talets början, och med den amerikanska utvecklingen som förebild, identifierades behov av nya polisiära metoder för
att kunna bemöta sådan brottslighet,512 vilken i allt större utsträckning uppfattades som ett självständigt brottsfenomen. Från att under mitten av 1980499

Se t.ex. prop. 1985/86:65 (vissa frågor om datorrelaterade brott och ocker).
Se t.ex. Solarz, A., Adb och brott, 1987, s. 29 samt Seipel, P., Juristen och datorn, 5 u.,
1994, s. 177, 187 ff. och 217. Benämningen används även i Utredningen om it-brottskonventionens svenska översättning av konventionen, se SOU 2013:39 s. 371.
501
Se t.ex. Nilsson i SvJT 1996 s. 558.
502
Se t.ex. Solarz, A., Adb och brott, 1987, s. 29; IRI-rapport 1990:1, s. 9 ff.; prop. 1995/96:
50 s. 102 och prop. 2006/07:66 s. 8. Jfr även definitionen i SIS Handbok 550, 2011, s. 21.
503
Se t.ex. prop. 2006/07:66 s. 8.
504
Avsaknad av stringens i användning av ord som “datorbrott” och “datorrelaterade
gärningar” har tidigare uppmärksammats, se t.ex. Seipel, P., Juristen och datorn, 4 u., 1992, s.
196 samt i a.st. gjord hänvisning i not 54. Om det senare ordets innebörd och omfattning, se
t.ex. Malmsten i SvJT 1979 s. 249 ff.
505
Otydligheter i samband med uttrycket computer crime har t.ex. uppmärksammats av
Casey, E. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 37.
506
Se RPS rapport 1984:5, s. 42 och 154 med hänvisning till Rådhusrättens i Norrköping dom
1967-06-06 i mål nr DB 153/1967.
507
Se a.st.
508
Se RPS rapport 1984:5, s. 6.
509
Se Freese i SvJT 1979 s. 506.
510
Se bet. 1979/80:KU48 s. 1.
511
Se Brottsförebyggande rådet (utg.), Tidsserier Anmälda brott de senaste 10 åren, lydelse
2015-06-28.
512
1982 tillsattes för första gången en polisiär arbetsgrupp med uppgiften att ta fram
metodologiska riktlinjer för polisiära åtgärder mot ”databrott”, se RPS rapport 1984:5 s. 5 och
14 (Polisens åtgärder mot datakriminalitet). Jfr även 1988 års anknytande RPS rapport
1988:5 (Datakriminalitet Hackers, insiders och datorstödd brottslighet).
500
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talet ha bedömts utgöra en förhållandevis blygsam del av den totala brottsligheten,513 uppgavs ett drygt decennium senare att polisiära utredare kunde
förväntas komma i kontakt med informationsteknisk utrustning i varje brottsutredning, oavsett brottstyp.514 Genom massmedial bevakning av en del uppseendeväckande rättsfall har viss rättslig problematik kunnat uppmärksammas genom åren även av en bredare allmänhet.
I NJA 1987 not B 8 stod tre personer åtalade för bland annat grovt bedrägeri
medelst urkundsförfalskning, genom påståendet att de skulle ha manipulerat
innehållet på ett magnetband.515 Ändringen hade resulterat i en utbetalning om ca
53 miljoner kronor till en av de tilltalade, i stället för till den avsedda betalningsmottagaren. Manipulationen kunde påvisas genom en, även i ett internationellt
perspektiv, nyutvecklad metod av Angerfelt vid svenska Säkerhetspolisen.516 Utifrån tillämpningen av denna metod fann HD att magnetbandets innehåll hade
blivit manipulerat i objektiv mening, och att manipulationen hade skett vid en
viss bestämd bandstation. Samtliga åtal ogillades emellertid eftersom HD varken
ansåg det ha klarlagts vem som utfört manipulationen eller hur den rent tekniskt
hade genomförts.

Under den senare delen av 1990-talet riktades internationell uppmärksamhet mot det växande behovet av gränsöverskridande samarbeten mellan
länder vid sådan brottsbekämpning, bland annat inom FN.517 Året efter att
Brå-rapporten 2000 redovisats,518 bildades ett internationellt ramverk för att
bereda samhällen skydd mot sådan brottslighet,519 genom Europarådets

513

Denna bedömning av datakriminaliteten gjordes med reservation för en viss osäkerhet
såvitt gällde upptäcktsfrekvens och anmälningsbenägenhet, se RPS rapport 1984:5, s. 5, 7 och
35. I rapporten anfördes även att datakriminaliteten kunde antas komma att växa i omfattning,
se RPS rapport 1984:5, s. 8. En med facit i hand träffsäker riskbedömning som arbetsgruppen
framförde, var att sådana brott sannolikt kunde antas öka i takt med ett ökat bruk av hem- och
persondatorer, kombinerat med utvidgade kommunikationsmöjligheter, jfr RPS rapport 1984:
5, s. 7.
514
Se RPS inofficiella rapport Kriminalitet och it, 1996, s. 1.
515
Fallet har tidigare även benämnts SPP-fallet, för en fördjupning i sakomständigheterna, se
t.ex. Solarz, A., Adb och brott, 1987, s. 103 ff.
516
Jfr t.ex. Borgström, H., ”Fingeravtryck” löser databrott, Ny Teknik, nr 41, 1987.
517
Vid den nionde FN-kongressen om förebyggande av brott och behandlingen av
gärningsmän (1995), framhölls det som särskilt angeläget att uppmärksamma computer crime
samtidigt med andra brottskategorier, se Förenta Nationerna, Interim report, A/CONF.169/15/
Add.1, 1995, s. 5. I ett program för förnyelse av FN:s organisation 1997 framhöll generalsekreteraren att grupperingar i »den undre världen», med tillgång till sofistikerad informationsteknik, utgjorde ett hot mot olika delar av samhället, se p. 143 i Förenta Nationerna, Report of
the Secretary-General, A/51/950, 1997, s. 48.
518
I rapporten behandlades ”...både olika brottstyper [...] och mer övergripande fenomen [...]
som egentligen är samlingsbeteckningar på brottstyper med särskilda kännetecken.”, se Brårapporten 2000, s. 15.
519
Se t.ex. Ds 2005:6 s. 199.
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konvention om IT-relaterad brottslighet,520 med ett tilläggsprotokoll från år
2003521 (ofta gemensamt kallade it-brottskonventionen eller cybercrimekonventionen).522
Inför en ratificering av it-brottskonventionen har flera överväganden om
svenska straffrättsliga anpassningar till konventionskraven presenterats,
bland annat i departementspromemorian Brott och brottsutredning i ITmiljö523 (2005) och av Utredningen om it-brottskonventionen524 (2013). I
samband med övervägandena har en tämligen omfattande inventering bland
det svenska straffrättsliga regelverket gjorts. Vissa befintliga straffbestämmelser har bedömts vara av intresse för konventionsåtagandena. Från att
ursprungligen ha avsett vissa bedrägeri- och förtroendebrott,525 begångna
med vaga anknytningskriterier till datorsystem, har begreppet it-relaterad
brottslighet därmed successivt kommit att utvidgas och preciseras till att
avse bestämda brottstyper.526
Med utgångspunkt i it-brottskonventionen samt de svenska övervägandena och
Brå-rapporten 2000 har it-relaterad brottslighet, såvitt gäller den allmänna straffrätten,527 anknutits till brottstyperna dataintrång,528 barnpornografibrott,529
520

CONVENTION ON CYBERCRIME, Council of Europe, European Treaty Series (ETS) - nr
185, Budapest, 23.XI.2001.
521
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON CYBERCRIME, CONCERNING
THE CRIMINALISATION OF ACTS OF A RACIST AND XENOPHOBIC NATURE
COMMITTED THROUGH COMPUTER SYSTEMS, nr 189, Strasbourg, 28.I.2003.
522
Sverige undertecknade it-brottskonventionen 2001 men har ännu inte ratificerat den, se
t.ex. SOU 2013:39 s. 14. En svensk preliminär översättning av it-brottskonventionen har
gjorts i Ds 2005:6 s. 385 ff. samt i a.a., s. 429 ff. (tilläggsprotokollet), jfr även översättningen
i SOU 2013:39 s. 369 ff. Genom it-brottskonventionen kan vissa gemensamma rättsliga utgångspunkter sägas ha bildats för vissa brottstyper.
523
Arbetet bakom departementsseriepromemorian Ds 2005:6 inleddes 2002 och utarbetades i
enlighet med uppdraget att behandla Sveriges tillträde till konventionen och konventionens
genomförande i svensk rätt, se a.a., s. 3. I promemorian gjordes bl.a. vissa överväganden om
hur konventionskraven uppfylldes av den då befintliga svenska regleringen, se a.a., s. 95 ff.
524
I maj 2013 lämnade Utredningen om it-brottskonventionen sitt betänkande om behovet av
lagändringar inför tillträdet, se SOU 2013:39.
525
Jfr RPS inofficiella rapport Kriminalitet och it, 1996, s. 4
526
En sorts indelning i olika relationstyper mellan brottsligheten i fråga och datorerna framlades 1998 av kriminologen Ernesto Savona. Enligt Savonas indelning kunde datorer antingen
vara mål för brott, användas som medel för att begå brott eller ha annan beröring med brott,
se Savona, E. U., The organisational framework of European crime in the globalisation
process, Transcrime working paper no 4, UNAFEI, 1998. Jfr även Brå-rapporten 2000, s. 12.
Jfr även den breda definitionen av ”IT-brottslighet” (med den svenska översättningen) i KOM
(2007) 267 slutlig, se Regeringskansliets faktapromemoria 2006/07:FPM101, s. 8.
527
Om indelningen i allmän straffrätt för brottsbalksbrott, och specialstraffrätt för brott som
behandlas i övriga författningar, se t.ex. Leijonhufvud, M. och Wennberg, S., Straffansvar,
2006, s. 12 samt Zila, J., Specialstraffrätten. En introduktion, 2006, s. 9. Till brottstyperna hör
även osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medverkan
enligt 23 kap. 1–2 och 4 §§ BrB samläst med de respektive särskilda bestämmelserna för varje
brottstyp), jfr Ds 2005:6 s. 116 ff. (samt brottens respektive gradindelningar).
72

bedrägeri,530 olaga hot,531 hets mot folkgrupp,532 urkundsförfalskning,533 utpressning,534 dobbleri,535 koppleri,536 köp av sexuell tjänst,537 förskingring,538
trolöshet mot huvudman,539 penninghäleri540 och penninghäleriförseelse541. Vad
gäller brottstyper inom specialstraffrätten,542 har anförts företagsspioneri samt
övriga brott mot lagen (1990:409) om skydd av företagshemligheter [cit.
FHL],543 brott mot PuL (1998:204),544 brott mot URL,545 varusmuggling samt
övriga brott mot lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,546 narkotikabrott
samt övriga brott mot narkotikastrafflagen (1968:64)547 och penningtvätt samt
övriga brott mot lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism.548 Som it-relaterade brott har även räknats olika brottstyper som kan
hänföras till ”ekonomisk brottslighet”.549 Ytterligare brottsliga aktiviteter som
528

4 kap. 9 c § BrB, se Ds 2005:6 s. 95 ff. samt Brå-rapporten 2000, s. 15. Den straffrättsliga
bestämmelsen i den nu upphävda datalagen, till skydd för information i it-miljö mot den som
olovligen bereder sig tillgång till informationen, infördes ursprungligen 1973, se SOU 1992:
110 s. 61 f.
529
16 kap. 10 a § BrB, se Ds 2005:6 s. 107 ff. samt Brå-rapporten 2000, s. 19.
530
9 kap. 1 § BrB, se Ds 2005:6 s. 106 f. samt Brå-rapporten 2000, s. 17.
531
4 kap. 5 § BrB, se Ds 2005:6 s. 171 f. samt Brå-rapporten 2000, s. 18.
532
16 kap. 8 § BrB, se Ds 2005:6 s. 167 ff. samt Brå-rapporten 2000, s. 18.
533
14 kap. 1 och 3 §§ BrB, se Ds 2005:6 s. 103 ff. Genom lagändringen (2013) i 14 kap. 1 § 2
st. p. 2 BrB har urkundsbegreppet fått ett vidgat innehåll, se prop. 2012/13:74 s. 42 ff. och 64.
534
9 kap. 4 § BrB, se Brå-rapporten 2000, s. 18.
535
16 kap. 14 § BrB, se Brå-rapporten 2000, s. 18.
536
6 kap. 8 § BrB, se Brå-rapporten 2000, s. 19.
537
6 kap. 11 § BrB, se Brå-rapporten 2000, s. 19.
538
10 kap. 1 § BrB. I Brå-rapporten 2000 anges förskingringsbrottet utan närmare utvecklande eller lagrumshänvisning, se a.a., s. 14 och 16.
539
10 kap. 5 § BrB. I Brå-rapporten 2000 anges trolöshetsbrottet utan närmare utvecklande
eller lagrumshänvisning, se a.a., s. 11 och 16.
540
Se Brå-rapporten 2000, s. 20. Denna brottstyp, enligt tidigare 9 kap. 6 a § BrB, upphävdes
2014-07-01 och ersattes då av den specialstraffrättsliga regleringen i lagen (2014:307) om
straff för penningtvättsbrott, se prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25 och rskr. 2013/14:253.
541
Se Brå-rapporten 2000, s. 20. Denna brottstyp, enligt tidigare 9 kap. 7 a § BrB, upphävdes
2014-07-01, jfr i föregående not a.st.
542
Se not 527 i denna avhandling.
543
Se Brå-rapporten 2000, s. 16.
544
Se a.a., s. 19.
545
Se Ds 2005:6 s. 112 ff. samt Brå-rapporten 2000, s. 19 f.
546
Se Brå-rapporten 2000, s. 20.
547
Se a.st.
548
Se a.st. Rapporten innefattade även en kategoriserande uppdelning av polisanmäld itrelaterad brottslighet indelade i grupperna datorbedrägerier, dataintrång, integritetsbrott,
fysiska och digitala angrepp samt hot/trakasserier, se a.a., s. 25 ff.
549
I Brå-rapporten 2000 anges ”ekonomisk brottslighet” definitionslöst, se t.ex. a.a., s. 15 och
20. I 2 § första stycket förordningen (2007:972) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
anges vissa måltyper som EBM ska handlägga. De mål som där uttryckligen anges är mål som
(p. 1) avser brott mot 11 kap. BrB; lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m.m.; skattebrottslagen (1971:69) och ABL, (p. 2) avser brott mot 9 kap. 1–3 §§ BrB och som
rör EU:s finansiella intressen samt brott mot 9 kap. 3 a § BrB, (p. 3) avser brott mot lagen
(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument och (p. 4)
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hör till cybercrime har anförts i en studie av 2013 från FN:s organ mot narkotika
och brottslighet, UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).550 Jfr
även Datalagringsutredningens definitionslöst anförda benämning internetrelaterad brottslighet.551

Från ett polisiärt perspektiv har it-relaterad brottslighet ansetts medföra
behov och framväxt av särskilt anpassade metoder för brottsutredning.
Successivt har brottsutredande myndigheter givits utökade rättsliga befogenheter och resurser såvitt gäller bevishanteringen i it-miljöer. Detta har t.ex.
vid förundersökningar inneburit ökat utrymme för att tillskapa, eftersöka och
fysiskt ackvirera, samt i praktiken utvinna och analysera bevisning med
relation till sådana miljöer. Effekter av detta har kunnat erfaras, inte minst
genom den bevisning som förekommer i domstol. Resultat av exempelvis
HAK respektive HÖK,552 hemlig rumsavlyssning,553 hemlig kameraövervakning (HKÖ)554 och automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK)555 samt undersökningar av beslagtagna datorer och mobiltelefoner åberopas frekvent som
bevisning i straffprocessuella mål.
Den ökade inverkan av digital elektronik i brottsutredningar har väckt
frågor om bevisningens faktiska hantering.556 Brottsutredningar som innefattar undersökningar i it-miljöer förutsätter i princip alltid särskild faktisk
metodik och kunskap. I detta hänseende har det särskilda området för
computer forensics eller it-forensisk verksamhet kommit att få stor praktisk
betydelse.557 Även resultat av sådan verksamhet åberopas frekvent som
bevisning i domstol, i olika former.

avser brott mot lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med
grossistenergiprodukter. I övrigt ska EBM även handlägga (p. 5) mål som annars ställer
särskilda krav på kännedom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt
eller liknande samt (p. 6) mål som lämpligen bör handläggas vid EBM rörande kvalificerad
ekonomisk brottslighet med nationell utbredning eller internationell anknytning eller är av
principiell natur eller av stor omfattning.
550
Se t.ex. övriga brottskategorier under indelningen i cyber-specific offences och general
offences, se Förenta Nationerna, Comprehensive Study on Cybercrime Draft—February 2013,
s. 78.
551
Se SOU 2015:31 s. 85.
552
Se 27 kap. 18–19, 20–21, 22–23 a, 24–25 och 28 §§ RB, samläst med regleringen i 6 kap.
10 a, 16 c och 19 §§ LEK samt 38–43 §§ FEK.
553
Bestämmelserna i den nu upphävda lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning har
permanentats i 27 kap. 20 d–25 a §§ RB, se prop. 2013/14:237 s. 164 ff. samt 178 ff.
554
Se 27 kap. 20 a–c §§ RB.
555
Se t.ex. 5 § p. 3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister samt Ekfeldt, J. i Festskrift till
Christian Diesen, 2014, s. 493 ff.
556
Inom ramen för ett av polisens projekt med anknytning till it-relaterad brottslighet (1996)
ingick exempelvis målsättningen att utveckla metoder för ”bevissäkring i IT-miljö”, se RPS
inofficiella rapport Kriminalitet och it, 1996, s. 102.
557
Aspekter av sådan verksamhet behandlas närmare i avsnitt 3.6.
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Sammanfattningsvis skulle förhållandet mellan it-relaterad brottslighet
och det ifrågavarande bevismaterialet således kunna betecknas som asymmetriskt. Eftersom benämningarna tillhör två olika rättsområden och regelverk – straffrätt respektive bevisrätt – med skilda rättsliga grundförutsättningar,558 kan de sägas relatera till varandra utan att vara kommensurabla.
Bland datavetenskaplig och annan teknisk litteratur kan emellertid skönjas
en viss konvergens mellan begreppen där de ofta används gemensamt.559 I
åtal om it-relaterad brottslighet ingår ofta sådan bevisning, dock utan att vara
en nödvändig betingelse.560 Samtidigt förekommer sådan bevisning även i
åtal som rör andra brottstyper än de som anses vara it-relaterade,561 och i
många andra måltyper än straffprocessuella.

1.5

Källmaterialet

Traditionella rättskällor har använts för avhandlingen, i form av föreskrifter,562 praxis, förarbeten och juridisk doktrin samt visst EU-rättsligt
material. När det framledes hänvisas till rättskällor avses dessa.
Till praxis hör avgöranden från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, specialdomstolarna och från de allmänna domstolarnas och förvaltningsdomstolarnas underinstanser. Här ingår också avgöranden från JO,
Justitiekanslern (JK) och vissa myndigheter. Hit hör även rättsfall från EUdomstolen och Europadomstolen.
Till förarbeten hör främst regeringens propositioner, utredningsbetänkanden publicerade i Statens offentliga utredningar (SOU) och i departementsserien (Ds), kommittédirektiv, regeringens skrivelser, utskottsbetänkanden
och riksdagsskrivelser.
En gränsdragning kan exempelvis göras mellan juridisk doktrin, vars författare är disputerade inom rättsvetenskap, och annan juridisk litteratur, av
odisputerade författare. Bristen på svensk juridisk doktrin som särskilt
behandlar ämnet har motiverat användning av viss internationell juridisk
litteratur. Metodologiska aspekter på denna litteraturanvändning har redo558

Inom straffrätten anses legalitetsgrundsatsen innebära ett förbud mot bl.a. analog
tillämpning av strafflag, se t.ex. Leijonhufvud, M. och Wennberg, S., Straffansvar, 2006, s.
22. Något motsvarande generellt förbud uppställs dock inte i straffprocessuellt hänseende.
Beträffande gärningens identitet vid ändring av åtal tillämpas exempelvis bestämmelsen i 45
kap. 5 § 3 st. RB analogivis i HD, jfr Diesen i JT 2009–10 s. 503.
559
Jfr t.ex. boktitlarna Digital Evidence and Computer Crime (Casey, E. m.fl.) respektive
Brott och digitala bevis (Kronqvist, S.).
560
Se t.ex. Göta hovrätts dom 2011-10-20 i mål nr B 2364-11 (åtalspunkten 1) där endast
vittnesuppgifter åberopades som bevisning i mål om dataintrång.
561
Jfr även t.ex. NRC-rapporten 2009, s. 180.
562
Föreskrift används här med samma innebörd som i 8 kap. 1 § 1 st. RF och innefattar
därmed generella och bindande föreskrifter, i form av lagar, förordningar och sådana föreskrifter som utfärdats på myndighetsnivå, om denna normhierarkiska uppdelning jfr t.ex.
Bohlin, A. och Warnling-Nerep, W., Förvaltningsrättens grunder, 2007, s. 8.
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visats i avsnitt 1.2. Även viss nordisk rättsvetenskaplig litteratur har
beaktats.
Som tidigare har anförts utgör domskäl och beslutsmotiveringar ett begränsat underlag för undersökningar av de slag som här kommer i fråga. För
att fördjupa studierna har därför även annan rättsinformation använts,563 i
form av praxisrelaterat sidomaterial.564 Sidomaterialet består främst av
underlag från domstolar i form av olika beslut, åberopat bevismaterial, förundersökningsprotokoll och annat material från förundersökningar, stämningsansökningar, ljudupptagningar och ljud- och bildupptagningar samt
protokoll från förhandlingar, måldagböcker565 och andra handlingar som upprättats vid domstolars mål- och ärendehantering.
I övrigt har också remissyttranden, vissa rapporter, rekommendationer
och vägledningar använts, exempelvis ur Rikspolisstyrelsens rapportserie,
från Det IT-rättsliga observatoriet och E-delegationen m.fl.
Huruvida sådant sidomaterial ska betraktas som rättskällematerial eller
inte vid rättsvetenskapliga studier rörande viss bevisning är en i viss mån
omstridd fråga. Synen på vad som utgör rättskällor är inte helt samstämmig
inom rättsvetenskapen.566 Några exakta gränser mellan rättskällematerial i
egentlig mening, och annat empiriskt rättsligt material är heller inte helt fastställda.567 Frågan ska inte behandlas vidare i detta sammanhang.
Forskningsämnets tvärvetenskapliga prägel har även motiverat användning av data- och systemvetenskapliga källor. Detta källmaterial kan kategoriseras i allmänt och särskilt.
Till det allmänna data- och systemvetenskapliga källmaterialet hör akademiskt inriktad litteratur (däribland kurslitteratur inom datalogi) och övrig
facklitteratur med grundläggande och generell inriktning. Hit hör även
tekniska standarder.568 Standarder som utfärdats av standardiseringsorganet

563

Om rättsinformation som betecknande för juridiskt relevant material, se t.ex. Magnusson
Sjöberg 1992, s. 22.
564
Om relevansen av sådant material i rättsvetenskapliga sammanhang, se t.ex. Sandgren i JT
1995–96 (del II) s. 1040 f.
565
Jfr 4 § MålF.
566
Jfr t.ex. Heuman och Gräns som i förhållande till varandra tycks anlägga fundamentalt
olika synsätt på rättskällor, se Heuman i JT 2005–06 s. 768 ff. visavi Gräns i JT 2006–07 s.
782 ff. (se även Gräns, M. i Juridisk metodlära, 2013, s. 421 ff.). Gräns tycks laborera med
möjligheten att hänföra även andra av “bevisvärderingens kunskapskällor” till rättskällor, se
Gräns i JT 2006–07 s. 787 f. Jfr även Magnusson Sjöbergs allmänna diskussion bl.a. om
förhållandet mellan rättsinformation och rättskällor respektive rättsligt relevant information i
Juridiska fakulteten 1907-2007: En minnesskrift, 2007, s. 295–301.
567
Jfr Sandgren i JT 1995–96 (del I) s. 733.
568
Översikter av olika organisationer som verkar för it-standardisering på internationell nivå
har tidigare lämnats i IT-standardiseringsutredningens respektive betänkanden, se SOU
2007:47 s. 79 ff. samt SOU 2007:83 s. 86 f.
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International Organization for Standardization (ISO) benämns ISOstandarder eller SIS-standarder.569
Till det särskilda data- och systemvetenskapliga källmaterialet hör litteratur med specifik inriktning mot s.k. it-forensisk verksamhet och datorgenererad bevisning (ofta benämnt digital evidence och digital forensics
m.m. eller med typattribut som t.ex. mobile forensics). Detta material härrör
främst från internationella fora och består av facklitteratur och uppsatser i
olika tidskrifter. Också vissa av NFC (samt SKL) utfärdade metodbeskrivningar, standardförfaranden, handhavandebeskrivningar och instruktioner
har använts.
I begrepps- och kvalificeringspropån har referenser även gjorts till källmaterial från arkiv- och informationsvetenskapen, se avsnitt 6.1.2.
Även annat material, som t.ex. manualer och andra produktbeskrivningar
från privaträttsliga subjekt har använts, främst från tillverkare av maskinvara, programvara och system.
Viss svensk terminologivetenskaplig litteratur har tjänat som underlag för
avhandlingens begreppsutredande delar. Även Rikstermbankens och Nationalencyklopedins respektive uppslagsverk (online) har nyttjats.
1.5.1
Det särskilda praxisunderlaget
Att undersöka bevisning på de sätt som är aktuella för avhandlingen förutsätter ett underlag med konkreta rättsfall. I detta hänseende kan de relativt få
referatfallen i NJA och RH inte förväntas ge någon representativ helhetsbild.570 Därför har ett särskilt praxisunderlag genererats, i huvudsak genom
sökningar i offentliga och privata rättsdatabaser.571 Inledningsvis gjordes instansneutrala sökningar i InfoTorgs rättsdatabas, med inriktning mot domar
från de allmänna domstolarna. De sökbegrepp som använts har anknytning
till ett urval av de brottstyper som relaterar till it-brottskonventionen med utgångspunkt i svensk rätt (jfr avsnitt 1.4.2). Sökningarna kompletterades även
med söksträngar relaterade till andra brottstyper som t.ex. ofredande (4 kap.
7 § BrB) och brott mot lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor samt brott mot FHL m.fl.572
569

I Sverige representeras ISO av den ideella föreningen Swedish Standards Institute (SIS)
som är utsedd av regeringen, se SOU 2007:47 s. 87 och 90 f., jfr även SIS (utg.), Stadgar för
föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012.
570
Jfr t.ex. vad som anförts om detta i SOU 2013:85 s. 89 ff.
571
Om framväxten av offentliga och privata rättsdatabaser i en svensk historisk kontext, se
t.ex. prop. 1997/98:120 s. 10 ff., jfr även prop. 1995/96:125 s. 51 samt Ds 1998:10 s. 20 ff.
och SOU 2007:92 s. 150. Det offentliga rättsinformationssystemet enligt rättsinformationsförordningen (1999:175) innehåller aktuella exempel på olika offentliga rättsdatabaser.
Databaser benämndes tidigare databanker, se t.ex. SOU 1976:58 s. 54 not 1.
572
Härutöver eftersöktes även rättsfall per lagrum med utgångspunkt i relevant reglering (jfr
även den övriga regleringen som anförts i avsnitt 1.4.2). Rättsfallsgenereringen innefattade
och genomfördes distinktionslöst i förhållande till osjälvständiga brottsformer och, i förekommande fall, gradindelningar.
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Ur de initialt genererade rättsfallen abstraherades ord som sedan användes
som nya söksträngar, även från andra rättsdatabaser, som riksdagens, Lagrummets, JK:s och JO:s samt de databaser som funnits tillgängliga via specialdomstolarnas respektive webbplatser. Praxisunderlagets omfattning har på
detta sätt successivt utökats fortlöpande under avhandlingsarbetet och breddats till att omfatta olika måltyper.573 Underlaget består därmed av avgöranden från de allmänna domstolarnas och förvaltningsdomstolarnas över- och
underinstanser, från specialdomstolarna samt JO:s och JK:s beslut, vilket
svarar mot avhandlingens generiska neutrala synsätt.574 Arbetet med praxisunderlaget har även fordrat utbekommande av övrigt kompletterande rättsligt
sidomaterial (jfr ovan).575
Hur praxisunderlaget har använts i avhandlingen i metodologiskt hänseende har redovisats i avsnitt 1.2.
Informationssökning är ett av rättsinformatikens centrala teman. 576 Det kan därför vara påkallat att i detta sammanhang framhålla den karakteristiska problematik som följer med sökningar i databaser, främst vad gäller underlagets fullständighet. Med sökningar i databaser följer risker för ett bristfälligt informationsunderlag. Denna problematik utvecklas vidare i avsnitt 3.2.1 i samband med
behandlingen av felkällor och gör sig principiellt gällande även i detta sammanhang vilket har beaktats efter bästa förmåga.

573

Praxisunderlaget har genererats under perioden 2011–2015 och bestod totalt av 388 avgöranden av vilka 180 domstolsavgöranden och 45 beslut från Regeringens och Riksdagens
ombudsmän har redovisats i avhandlingen.
574
Jfr avsnitt 1.1.3.
575
Om att även sådant material lämpas för användning inom ramen för empiri inom rättsvetenskap, se Sandgren i JT 1995–96 (del II) s. 1040 f.
576
Se t.ex. Seipel, P. i Nordisk årsbok i rättsinformatik 1994, s. 40.
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DEL I – BAKGRUND OCH UTVECKLING

I denna del av avhandlingen behandlas vissa delar av studieobjektet – den
ifrågavarande bevisningen – främst ur ett historiskt och praktiskt inriktat
perspektiv. I avsnitt 2 presenteras dels en historisk översikt med en genomgång av ett antal faktorer som gemensamt inverkat och bidragit till utvecklingen, dels en nulägesanalys av de rådande förutsättningarna.

2

Fem interagerande huvudfaktorer

I detta avsnitt görs framställningen med det övergripande syftet att på ett
överskådligt sätt ge en bakgrund till varför och hur bevismaterial, som
representerar tillämpningar av digital elektronik, över tid har kommit att
användas i Sverige, samt att belysa centrala delar av den problematik som är
relaterad till sådan användning. En ambition är att ge ämnet en i viss mån
historiskt förankrad sammanfattande kontext.577
Framställningen är uppdelad i en beskrivning av fem med varandra
interagerande faktorer i avsnitten 2.1–2.5: implementeringsfaktorn (2.1),
registreringsfaktorn (2.2), osynlighetsfaktorn (2.3), representationsfaktorn
(2.4) och avslutningsvis fri bevisprövning (2.5).578 De två första faktorerna
kan sägas gemensamt spegla förutsättningarna för tillkomsten och användningen av sådant bevismaterial.
I avsnitt 2.1 presenteras översiktligt hur digital elektronik successivt har
kommit att implementeras inom alla delar av samhällsstrukturen. I avsnitt
2.2 framförs aspekter på registrering, i ljuset av implementeringsfaktorn. I
577

Även om tyngdpunkten fästs på utvecklingen för svensk del, redovisas vissa internationellt
anknutna händelser för att ge en (kontextuell) helhetsbild. I fokus hamnar beräknings- och
kommunikationsteknik samt visuell och auditiv presentationsteknik. Av utrymmesskäl måste
den historiska förankringen avgränsas, både tids- och innehållsmässigt. Den historiska utvecklingen åskådliggörs därför genom nedslag bland vissa relevanta milstolpar, med illustrerande
rättsfall.
578
I den bredare kontexten ”rättens möte med informationstekniken” har, för informationstekniken i sig, en annorlunda struktur föreslagits av Seipel i sex karakteriserande element
(automation, information, kommunikation, penetration, integration och sensation), se Seipel,
P. i Jon Bing En hyllest // A tribute, 2014, s. 131 ff. Struktureringen i a.st. synes vara en
vidareutveckling av hans tidigare uppdelning i fyra element, se t.ex. Seipel, P., IT:s fyra element, Projektet Skydd av Användare i IT-Samhället, 2002.
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avsnitt 2.3 framförs aspekter på människors insyn i bakomliggande styrmekanismer och andra händelseförlopp i samband med registrering. I avsnitt
2.4 illustreras vissa grundläggande principer för informationsrepresentation
såvitt gäller ordets innebörd, olika sätt på vilka information kan representeras liksom konsekvenser för identifiering av felkällor. Här antas även vissa
terminologiska utgångspunkter för den fortsatta framställningen.
I avsnitt 2.5 skildras den svenska bevisrättens huvuddrag övergripande
med ämnesrelaterad problematisering. Vissa kontaktytor mellan it och bevis
belyses samtidigt som problematiken åskådliggörs i ljuset av den fria bevisprövningens innebörd och gränser. De övriga behandlade huvudfaktorerna
relateras i detta avsnitt till de bevisrättsliga förutsättningar som omger den
fria bevisprövningen. Det görs här en översiktlig framställning med ett tidsmässigt avstamp i den nu gällande RB.
De två faktorerna osynlighet och representation kan sägas omsluta kärnan
av vad som karakteriserar svårigheter, problematik och utmaningar i samband med sådant bevismaterial i ljuset av den fria bevisprövningen. Faktorerna förklaras och utvecklas i respektive avsnitt och vissa historiska och
aktuella nedslag görs i syfte att illustrera utvecklingen.579
Datorsystem har i stor utsträckning kommit att integreras i skilda typer av
multifunktionell utrustning som ofta gemensamt benämns informationsteknik
eller it.580 Att använda digital elektronik för datorbaserad informationshantering, dvs., att exempelvis tillskapa, uppfatta, förstå och/eller förmedla
information, brukar också ofta benämnas som användning av informationsteknik och/eller automatiserad (data)behandling och/eller (elektronisk)
digitalisering.581
Förhållandet mellan termerna it och digital elektronik kan i det här sammanhanget beskrivas så att den senare termen innefattas i den förra samtidigt
som it även innefattar olika nyttjanden av och användningsområden för
digital elektronik.582

579

Det finns ingen ambition att i detta sammanhang redogöra uttömmande för hela den informationstekniska utvecklingen, jfr t.ex. Seipels diskussion, Seipel 1977, s. 34. Vissa av uppgifterna om den historiska teknikutvecklingen har hämtats från Tekniska Museets informationsdatabaser (TMID). Vissa engelska ord som används i källorna har översatts, om ämnets
generella begreppsproblematik, se vidare i avsnitt 5.
580
Datatermgruppen har beskrivit informationsteknik som ett vagt begrepp, om denna och
andra relaterade termer (som t.ex. ADB m.fl.), se avsnitt 5.2.2.
581
Jfr t.ex. prop. 1995/96:125 s. 8. Om den nu anförda terminologin, se vidare i avsnitt 5.2.
582
Jfr diskussionen i avsnitt 5.2.2.
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2.1

Implementeringsfaktorn

Att människor i det moderna informationssamhället kringgärdas, och till stor
del är beroende, av digital elektronik och datorsystem är ett förhållande som
kan sägas ha utvecklats och intensifierats under hittills närmare åtta
decennier.
Den informationstekniska utvecklingen kan betraktas på skilda sätt. John har
grundligt redovisat utvecklingen av informationstekniska hjälpmedel (främst
kommunikationsmedel) från 6000 f. Kr. och fram till dags dato.583 Utvecklingen
betraktas annars ofta utifrån en uppdelning i fyra tidsperioder, den förmekaniska
(3000 f. Kr.–1450), den mekaniska (1450–1840), den elektromekaniska (1840–
1940) och den elektroniska perioden (1940–nutid).584 Seipel har härtill uppgett
att hålkortstekniken kommit att utvecklas med rättslig anknytning under den
elektromekaniska perioden, från slutet av 1800-talet.585
Utvecklingen av den digitala databehandlingen under den elektroniska
perioden brukar vanligtvis delas in i fyra tidsmässiga generationer, den första
generationens datorer, försedda med vakuumtuber (1945–1955), den andra generationens datorer, byggda av transistorer och batchsystem (1955–1965), den
tredje generationens datorer med integrerade kretsar och multiprogrammering
(1965–1980) och den nuvarande fjärde generationens datorer som beskrivs som
persondatorer – PC (1980–nutid).586
Lunell har uppmärksammat vissa historiska huvudpersoner för datateknikens
utveckling, såsom bland andra Boole,587 von Neumann588 och Turing.589

583

Se John 2015, s. 123–153.
Se t.ex. Butler, J., The University of Alabama (utg.), A History of Information Technology
and Systems, lydelse 2014-06-24.
585
Se Seipel, P. i Jon Bing En hyllest // A tribute, 2014, s. 129.
586
Årtalen får sägas vara approximativa då mindre avvikelser förekommer bland olika
författare, se t.ex. Tanenbaum, A. S., Modern Operating Systems, 2014, s. 7 ff. Jfr t.ex. även
Andersens tidigare anförda något avvikande indelning som också innehåller en femte
generation, se Andersen 1988, s. 43 ff. Jfr t.ex. även den ytterligare något avvikande indelningen i Butler, J., The University of Alabama (utg.), A History of Information Technology
and Systems, lydelse 2014-06-24.
587
Den brittiske matematikern George Boole anses av många ha introducerat den matematiska grunden för den digitala elektroniken. Booles beskrivning av operatorerna AND, OR
och NOT, se t.ex. Boole, G., An Investigation of the Laws of Thought, 1854. Jfr dock Chu
som framhållit att den Booleska logiken tillkom redan 1849, Chu, H., Information representation and retrieval in the digital age, Google Books (utg.), 2003, s. 6. Det kan noteras att den
s.k. temametoden vid bevisvärdering har sagts bygga på de frekvensteorier som Boole utarbetade, se Diesen 1993, s. 387.
588
Om den ungerske matematikern och uppfinnaren John von Neumann som 1946 gav
upphov till den principiella datorstruktur som har tillämpats sedan dess, genom den s.k. von
Neumann-arkitekturen, se Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 52 f. och
425 ff. Jfr även Hallberg, T. J., IT-gryning, 2007, s. 101. Se även fotnot 382 i denna
avhandling.
589
Se Lunell i föregående not a.a., s. 403–417.
584
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Mycket har hänt sedan 1953 då den statliga Matematikmaskinnämnden
presenterade den första svensktillverkade datorn BESK,590 med Försvarets
radioanstalt som en av dess sedermera största användare.591 Så kallade
stordatorer kom under 1950-talet att användas inom en rad områden, bland
annat för forskning, statistiska beräkningar och folkbokföring m.m.592
Under 1970-talet inleddes vissa nationella datapolitiskt betingade projekt
med inriktning mot att kunna tillgodose väsentliga samhällsbehov och en
effektiv industripolitik.593 Några sådana projekt inom den offentliga sektorn
syftade till implementering av datateknik inom bibliotekssystem, arbetsförmedlingssystem och miljövårdssystem.594 Dataindustriutredningen föreslog
1974 ytterligare sådana projekt, inriktade mot datorstödd undervisning,
hälso- och sjukvård och trafikstyrning.595 I regeringens proposition om datapolitiken 1985 föreslogs riktlinjer för användning av datateknik i arbetslivet,
teknisk utveckling, datautbildning och för att bemöta det hot mot den personliga integriteten som användningen kunde antas medföra.596
Under 1980-talet lades grunden för de stationära respektive bärbara utföranden av den fjärde generationens hemdatorer och handdatorer som ännu
tillverkas och används under 2010-talet.
1982 uppskattades antalet mindre datorer i Sverige uppgå till omkring 45 000.597
Enligt SCB hade 6,6 miljoner personer i Sverige tillgång till en dator i hemmet år
2012, motsvarande en andel om 94 procent av befolkningen.598 Det kan jämföras
med år 2014 då 92 procent av befolkningen (som i sig bestod av 12+ år) över 18
år uppskattades ha tillgång till en dator.599
590

Akronymen BESK står för binär elektronisk sekvenskalkylator, se t.ex. Hallberg, T. J., ITgryning, 2007, s. 11.
591
Se Gribbe, J., Slutrapport: IT i försvaret, Tekniska Museet (utg.), 2008, s. 7.
592
Stordatorerna sägs ha utgjort ett försteg till 1970-talets s.k. superdatorer, se TMID, lydelse
2014-06-24.
593
Se t.ex. SOU 1974:10 s. 20.
594
Se SOU 1974:10 s. 20. Jfr Seipel som anför att ett biblioteksperspektiv har antagits som
utgångspunkt i konvergensen mellan informationstekniken och rätten, och rättsliga informationssystem, se Seipel, P. i Jon Bing En hyllest // A tribute, 2014, på s. 129.
595
Se SOU 1974:10 s. 20. En för dåtiden aktuell överblick gällande datortillämpningar lämnades i Datasamordningskommitténs (DASK) betänkande, både avseende generell användning
(se SOU 1976:58 s. 53 ff.) och administrativa funktioner (se a.a., s. 58 ff.).
596
Se prop. 1984/85:220 s. 1. Datainspektionen inrättades den 1 juli 1973, se bet. 1979/80:KU
48 s. 6. År 1976 tillsattes Datalagstiftningskommittén (DALK) med missivet att göra en
översyn av lagstiftningen om ”personorienterad ADB-information m.m.” och att utreda frågan
om offentlighetsprincipens förstärkning såvitt gällde ADB-upptagningar, se SOU 1978:54 s.
3. Om DALK:s uppdrag och verksamhet under 1970-talet, se t.ex. Freese i SvJT 1979 s. 506
ff.
597
Se RPS rapport 1984:5, s. 63.
598
Jfr SCB (utg.), Privatpersoners användning av datorer och internet 2012, 2013, s. 11. Befolkningen avsåg åldrarna 16–74 år, se a.st.
599
Se Findahl, O., Svenskarna och internet 2014, Stiftelsen för internetinfrastruktur (utg.),
2015, s. 10. Befolkningen avsåg ”12+ år”, se a.st.
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I takt med den tekniska utvecklingen har också nya användnings- och
tillämpningsområden för digital elektronik upptäckts och utnyttjats.600 Allt
sedan 1980-talet har integreringen av digital elektronik, inom vad som har
kallats mikroprocessorstyrda föremål, kommit att bli allt mer utbredd.601
Digital elektronik har kommit att användas i mobiltelefoner, surfplattor,
olika typer av kortläsare (t.ex. bank-id-dosor som genererar s.k. elektroniska
signaturer602), skannrar/avläsare för olika ändamål (t.ex. kroppsavläsning vid
flygplatser,603 avläsning av mikrochip,604 för datortomografiundersökningar605
eller för avläsning av dokument och bilder606), kameror för stillbilder och
rörliga bilder, kassaterminaler,607 obemannade fjärrstyrda s.k. drönare,608
positionsangivande gps-mottagare och sändare609 samt för märkning av såväl
människor som djur (t.ex. med s.k. elektroniska fotbojor610 eller med mikrochip genom kirurgiska ingrepp611) och t.ex. värdefull utrustning612.
600

Jfr t.ex. Riksåklagarens promemoria Användning av modern presentationsteknik..., 2002, s.
21.
601
Världens första mikroprocessor, Intel 4004, introducerades 1971 i USA, se t.ex. TMID,
lydelse 2014-06-24. Mikroprocessorstyrda föremål fick stor utbredning under 1980-talet
vilket bland annat lett till att kretsmönster i halvledarprodukter sedan 1986 blivit föremål för
ett särreglerat immaterialrättsligt skydd, se a.a. samt KmL, jfr 10 § andra stycket URL. Se
även Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 375 ff.
602
Se 1 § SignL. Regeringen har föreslagit att SignL upphävs i samband med att den s.k.
eIDAS-förordningen träder i kraft under 2016, se vidare i not 1118 i denna avhandling, om
förordningen jfr även det anförda i avsnitt 2.5.3.
603
Om användning av sådana säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser, se t.ex. KOM(2010)
311 slutlig.
604
Se t.ex. prop. 2006/07:126 s. 64 om scanning av mikrochip vid märkning av hundar enligt
2 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.
605
Om skiktröntgen genom datortomografi (DT), även kallat computer tomography (CT), se
t.ex. Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU, Hjärnskakning Övervakning på sjukhus eller datortomografi och hemgång?, rapportnr: 180, 2006, s. 23. Jfr även t.ex. SOU
2009:11 s. 124 f.
606
Se t.ex. SOU 1992:110 s. 89 samt i a.st. not 22.
607
Jfr t.ex. kassaregister i elektronisk form enligt 42 kap. 2 § 2 st. SFL.
608
Vissa rättsliga aspekter gällande drönare har t.ex. belysts i Datainspektionen (utg.), Filma
med drönare? Då behöver du tillstånd, Integritet i Fokus, 2014, s. 10 f. För drönare utrustade
med kamera har KÖL:s tillämplighet behandlats i viss praxis, se t.ex. Kammarrättens i
Jönköping dom 2015-12-15 i mål nr 1369-15 och Kammarrättens i Göteborg dom 2015-11-02
i mål nr 2156-15.
609
Om olika användningsområden för gps-teknik, se t.ex. John 2015, s. 139.
610
Om efterlevnad av vissa villkor för dömda att vistas utanför bostaden genom ”elektroniska
hjälpmedel”, se 3 § IövL. Jfr även Wahlgren, P. i Juridisk metodlära, 2013, s. 409. Jfr dock
den alternativa definitionen av elektroniska hjälpmedel i 7 kap. 64–67 §§ ABL.
611
En rättsligt godtagen metod för bestående märkning av hundar enligt 2 § lagen (2007:
1150) om tillsyn över hundar och katter, är med implantat av mikrochip, se prop. 2006/07:126
s. 63, jfr även 3 § förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar. Det utförs
även implantat av mikrochip i människor, se t.ex. Jakobsson, J., Allt fler svenskar blir cyborger, Svenska Dagbladet (utg.), lydelse 2015-01-18. samt Kirkhoff, E., Metro (utg.), På det här
svenska företaget har anställda ett chip inopererat i handen, 2015-02-15. Se även Greenberg,
83

Även den till synes mest triviala av utrustningen i vardagen och hemmiljön, som gräsklipparen, tvättmaskinen, spisen, dammsugaren och ljusdimmern har kommit att fungera med hjälp av digital elektronik. Funktionaliteten hos fysiska färd- och transportmedel, som bilar, motorcyklar, bussar, tåg, flyg, helikoptrar och fartyg är numera, helt eller till viss del, beroende av digital elektronik.613
Användningsområdena för digital elektronik spänner i dag över ett så
brett område att något generellt allmängiltigt syfte svårligen kan fastställas.614 Genom utföranden, sammanställningar och utvärderingar av olika
beräkningar, registreringar, mätningar och styrning tillgodoses såväl civila
som offentliga och militära funktioner samt ändamål, legitima som ickelegitima. Digital elektronik används för att planera och kalenderföra dagliga
bestyr, ingå avtal och för att producera, marknadsföra, sälja och köpa varor
och tjänster. Kommunikation sker med hjälp av digital elektronik i olika
former, direkt mellan olika slags utrustning, och även indirekt mellan
individer. För ändamålet finns dels särskilt utformad utrustning (se exempel
ovan), dels olika nätverksplattformar, t.ex. för telefoni, internet, satellit,
radar m.m.615
John har anfört en rad olika nätverkstekniker för kommunikation med olika
syften, bl.a. telegrafi, trådbunden respektive mobil telefoni samt radio- och tvutsändningar m.fl.616 År 1977, hundra år efter att den första telefonen kom till
Sverige,617 togs den första kommersiella fiberkabeln i bruk för telekommunikation i landet.618 I nära anslutning till det lanserades gps-satelliter (navigeringssystem genom gps lanserades drygt tio år senare). Telefaxer som både kunde

A., Forbes (utg.), Want An RFID Chip Implanted Into Your Hand?, 2012-08-13. Om användning av rfid-teknik i trafiksammanhang, se t.ex. SOU 2010:82 s. 13 och 55.
612
Gps-märkning av båtmotorer har åberopats som bevis för motorernas identifiering, se
åklagarens sakframställning i Halmstads tingsrätts dom 2012-02-22 i mål nr B 2544-11, s. 9.
613
Se även Andersen 1988, s. 51 f.
614
Jfr t.ex. Seipel, P. i Jon Bing En hyllest // A tribute, 2014, s. 133. Möjligen skulle effektivisering – i ordets mest generella innebörd – kunna vara ett sådant syfte (egen anm.).
615
Jfr John 2015, s. 133 ff. Kommersiella internetuppkopplingar implementerades i Sverige
1991, drygt tjugo år efter att internetembryot, Arpanet, togs i bruk i USA 1969, se TMID,
lydelse 2014-06-24. Under 2012 var hälften av världens uppsända satelliter avsedda för
telekommunikation, se SOU 2015:75 s. 81 f.
616
Se John 2015, s. 133 ff.
617
Telefonen förevisades i Sverige för första gången 1877 av den norske ingenjören Jens
Hopstock från Bergen, se TMID, lydelse 2015-12-31. Året dessförinnan hade Alexander
Graham Bell ingivit sin patentansökan för telefonen (överföring av mänskligt tal på elektrisk
väg), se a.st. I efterhand har polemik uppstått om patenthavarskapet. I ett beslut från det
amerikanska representanthuset år 2002 tillerkändes den italienske immigranten och uppfinnaren Antonio Santi Giuseppe Meucci delaktighet i uppfinningen, se House of Representatives
Resolution 269 (2002), https://beta.congress.gov/107/bills/hres269/BILLS-107hres269eh.pdf,
lydelse 2014-08-01.
618
Se TMID, lydelse 2014-06-24.
84

överföra och ta emot text och bilder på elektronisk väg, utvecklades från mitten
av 1980-talet,619 och 1992 standardiserades formerna för sms-kommunikation620.
I PTS rapport om användning av telefoni och internet i Sverige (2013) angavs
att ”närmare 100%” av ett ”riksrepresentativt slumpmässigt urval som omfattar 4
000 individer i åldrarna 16 – 75 år” hade uppgett sig använda mobiltelefon för
privat bruk.621 I PTS rapport om den svenska telemarknaden (2014) uppgavs att
det vid utgången av juni månad 2014 fanns ca 14,1 miljoner abonnemang på
mobila samtals- och datatjänster i Sverige.622 Enligt rapporten skickades under
första halvåret 2014 ca 6,5 miljarder sms från mobiltelefoner,623 och under
samma period överfördes ca 164 000 terabyte data i mobilnäten.624

Representationer i form av texter, bilder, grafiska framställningar, film,
spel, musik, konstverk och föremål skapas, tillgängliggörs, konsumeras,
kommuniceras och förmedlas på många sätt. Individuell exponering kan
genereras och uppfattas, exempelvis genom bloggar och andra sociala
medier på webbsidor, genom radio- och tv-tjänster och på andra sätt.
År 2014 uppskattades 91 procent av den svenska befolkningen (som i sig bestod
av 12+ år) ha tillgång till internet,625 samtidigt som 64 procent av befolkningen
uppskattades någon gång ha besökt ”sociala nätverk”.626

Genom att använda digital elektronik och datorsystem kan enskilda
individer efterleva skyldigheter och utöva rättigheter gentemot det allmänna.
Exempelvis kan skattedeklarationer upprättas och inges och sjukförsäkringar
tas i anspråk.627 Det allmänna kan i sin tur mäta, registrera och kontrollera
enskildas förehavanden på en rad olika sätt med hjälp av digital elektronik.628
619

Se t.ex. Informationsteknologiutredningens beskrivning av dåtidens telefaxer i SOU
1981:45 s. 79 ff.
620
Se t.ex. ETSI (utg.), Recommendation GSM 03.41 version 3.4.0 (februari 1992) och
Recommendation GSM 04.12 version 3.2.1 (februari 1992), jfr även Recommendation GSM
04.11 version 3.3.0 (januari 1993). För en grundlig genomgång av de standardiseringsprocesser som föregått dagens mobiltelefonisystem, se t.ex. Hillebrand, Friedhelm (red.),
Rosenbrock, Karl Heinz & Hauser, Hans, The Creation of Standards for Global Mobile
Communication - GSM, UMTS and LTE from 1982 to 2012, Hillebrand Consulting Engineers
GmbH, Bonn, sept. 2013.
621
Se PTS, rapportnr PTS-ER 2013:20, s. 1 samt rapportens sammanfattning (ej sidnumrerad,
pdf-sida 4).
622
Se PTS, rapportnr PTS-ER 2014:29, s. 16.
623
Se a.a., s. 35.
624
Se a.a., s. 37.
625
Se Findahl, O., Svenskarna och internet 2014, Stiftelsen för internetinfrastruktur (utg.),
2015, s. 10. Befolkningen avsåg ”12+ år”, se a.st.
626
Se a.a., s. 29. Befolkningen avsåg ”12+ år”, se a.st.
627
Jfr t.ex. 17 § SignL och 38 kap. 2–3 §§ SFL (jfr även Lindencrona, G. m.fl., Inkomstskatt,
14 u., 2013, s. 757) samt 2–3 §§ lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet
inom socialförsäkringens administration.
628
Utnyttjande av it inom de tidigare skattemyndigheternas kontrollverksamhet gjordes exempelvis till föremål för särskild lagstiftning 1988 då befogenheterna att granska it-baserade
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Datorsystem kan t.ex. användas vid lärosäten för såväl undervisning som
kontroll av plagiat vid studenters examination.629 Särskild ändamålsenligt
anpassad utrustning används också av det allmänna, exempelvis vid kameraövervakning för uttag av trängselskatt eller vid mätning av hastighetsöverträdelser, och i form av sållningsinstrument vid nykterhetskontroller.630
Samtidigt finns en närvaro av digital elektronik i den brottsutredande
verksamhetens samtliga led. Den används för att begå brottsliga gärningar,
den tas i beslag, och den undersöks i sin tur med hjälp av annan digital elektronik.631 Som tidigare har anförts används den också som hjälpmedel under
polisiär spaning.
Administrativ hantering inom både den privata och offentliga sektorn i
form av t.ex. informationssökning och arkivering utförs till övervägande del
med hjälp av digital elektronik, som också möjliggör sensoriska mätningar,
diagnosticering och livräddande åtgärder inom sjukvård och äldreomsorg.
Digital elektronik används även inom alla delar av det nuvarande domstolsväsendet för att, utöver rena administrativa funktioner, även tillgodose
dokumentation av berättelser lämnade i bevissyfte och parters behov av presentationsteknik m.m.632
Ett samarbetesprojekt inleddes 1996 genom Rättsväsendets Informationsförsörjning (RIF) med huvudsyftet att effektivisera hanteringen av brottmål,
bland annat genom ett it-baserat informationsutbyte mellan olika myndigheter
inom rättsväsendet.633 I RIF-arbetet ingår för närvarande Brottsoffermyndigheten, BRÅ, Domstolsverket, EBM, Kriminalvården, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten.634

Karakteristiska drag hos den tekniska utvecklingen tycks vara kontinuerligt ökad effektivitet och föränderlighet. Funktioner förväntas kunna – och
kan – utföras på allt kortare tid. Utrustning och komponenter krymper i
räkenskaper reglerades i den nu upphävda bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen, se prop. 1987/88:65 s. 1 (implementerad genom SFS 1987:1230).
629
Användning av olika programvaror och tjänster används av universitet och högskolor för
att upptäcka disciplinära förseelser, t.ex. genom plagiatkontroller. Om användningen av
sådana verktyg, som Urkund, Genuine Text, Ephorus, It's learning och Google, se Högskoleverkets rapport Disciplinära åtgärder mot studenter, 2011:10 R, 2011, s. 31 ff. Om användning av mobiltelefondetektor vid salstentamen, se a.a., s. 34. Vid Stockholms universitet används bl.a. programvaran Turnitin, se Stockholms universitet (utg.), Turnitin – textmatchningsverktyg, lydelse 2015-03-06.
630
Se t.ex. avsnitt 3.1.3.
631
Se vidare i avsnitt 3.3.1.2.
632
Vissa aspekter på implementeringarna inom landets domstolsväsende behandlas i avsnitt
3.4.2.
633
Om det s.k. RIF-arbetet, se t.ex. Kornstrand i SvJT 2009 s. 556 ff. Se även Regeringskansliets informationsbroschyr En digitalt sammanlänkad rättskedja, 2014-09-02.
634
Se a.st.
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storlek (om osynlighetsfaktorn, se avsnitt 2.3). Samtidigt hanteras allt större
data- och informationsmängder och allt mer komplexa operationer sker
genom signalbehandling.635
Implementeringens inverkan i människors vardag och levnad kan sägas ha
kommit till olika uttryck. Eftersom juridik berör tolkning och tillämpning av
normer med utgångspunkt i alla samhällsförhållanden,636 har den ovan
beskrivna implementeringen fått juridiska konsekvenser som på olika sätt
berör alla juridiska ämnesområden. Viss reglering har tillkommit som en
direkt följd av teknisk utveckling, viss reglering har explicit teknikanpassats
medan annan reglering varken har utformats eller anpassats särskilt efter
tekniska förutsättningar.637 Förutsättningar för hur viss teknik ska eller får
tillverkas och användas har också uppställts genom reglering. Därmed har
implementeringen även fått konsekvenser i rättstillämpningen.
Datorer har exempelvis, i sig, ansetts utgöra normal hemutrustning i viss rättspraxis. I RH 2006:47 undanröjdes ett utmätningsbeslut avseende en dator i en
enskilds hushåll, med tillämpning av de s.k. beneficiereglerna i 5 kap. UB.638 I
rättsfallet aktualiserades frågan om datorn utgjorde sådan egendom som ”möbler,
husgeråd och annan utrustning” vilken enligt 5 kap. 1 § 2 UB ska undantas från
utmätning. Hovrätten besvarade frågan jakande och motiverade beslutet med att
såväl dator som tillbehör “...numera [får] betraktas som normal utrustning för ett
hem.”639 Rätt till ekonomiskt bistånd för inköp av dator, enligt socialtjänstlagen
(2001:453) har med liknande motiveringar bifallits av förvaltningsdomstolar såsom ”[b]ehövlig hemutrustning”.640

I takt med att allt mer av vardagens utrustning har försetts med digital
elektronik, har den i högre utsträckning också kunnat användas för andra
ändamål än de explicit uttalade, avsedda eller önskade. En viss utrustnings
avsedda funktionalitet behöver därmed inte nödvändigtvis sammanfalla med
dess faktiska funktionalitet.641
Genom konvergensen mellan de tidigare sektorindelade områdena för tele respektive data började även gränserna mellan utrustning allt mer suddas ut. Detta
förutsågs redan under 1970-talets mitt,642 och uppmärksammades i allt högre
635

Jfr även Seipel 1977, s. 35 ff.
Jfr t.ex. Wahlgren i SvJT 2002 s. 295.
637
Om teknikneutral, teknikberoende respektive teknikoberoende reglering, jfr det anförda i
not 247 i denna avhandling.
638
Om beneficiereglernas tillämpning, se t.ex. Heuman, L., Specialprocess, 2007, s. 138.
639
Även i hushållet boende barns behov av datorn vägdes in vid bedömningen, jfr 5 kap. 2 §
UB.
640
Se t.ex. Kammarrättens i Göteborg dom 2013-06-18 i mål nr 1946-13 och Kammarrättens i
Jönköping domar 2014-04-17 i mål nr 2850-13 respektive 3211-13.
641
Förhållandet kan relateras till vad Andersen har benämnt generalitetsproblemet, Andersen
1988, s. 51 ff.
642
Se t.ex. SOU 1976:58 s. 57 f.
636
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utsträckning under slutet av 1980-talet.643 Nätverksansluten multifunktionell utrustning som innehåller datorsystem möjliggör vad som ibland kallas sakernas
internet (eng. the internet of things eller IoT).644 Sådan användning kan få beaktansvärda konsekvenser. Exempelvis kan kylskåp som försetts med digital elektronik tillgås på distans och användas för att skicka oönskad e-post (s.k. spam). 645
På liknande sätt kan porttelefoner646 eller hisstelefoner647 i bostadshus komma till
användning för kostsamma utlands- och satellitsamtal. Även en rad övriga säkerhetsaspekter kan komma att aktualiseras.648 Prefixet ”smart” används ibland
indikativt för multifunktionell utrustning, t.ex. smarttelefon eller smartmobil,649
och smarta hus650 (att skilja från smartkort för engelskans ”smart card” som
avser kort med inbyggt elektroniskt minne, t.ex. bankkort och telefonkort
m.fl.)651. Så som Hamremoen framhållit kan såväl utmaningarna som användningsområdena i samband med sakernas internet framgent förväntas öka för
polisiärt bruk vid efterforskning och ackvisition av bevisning.652

Kollisioner mellan uppfattningar om vad som är en viss teknisk utrustnings avsedda respektive faktiska funktionalitet har visat sig kunna få
rättsliga följder. Det har i ett historiskt perspektiv lett till svårigheter med att
tolka befintlig reglering i ljuset av ny teknik. Bland annat mot denna bakgrund har teknikneutral reglering ofta förordats som eftersträvansvärd i
lagstiftningssammanhang.653

643

Se t.ex. dir. 1989:54 som initierade Datastraffrättsutredningen (SOU 1992:110). Om den
nutida konvergensen mellan telefoni, datakommunikation samt radio och TV, se t.ex. prop.
2011/12:55 s. 50. För en historisk utblick över telekommunikation utifrån ett finskt rättsligt
perspektiv, se t.ex. Saarenpää, A. i Nordisk årsbok i rättsinformatik 1993, s. 26 ff.
644
Se t.ex. prop. 2009/10:193 s. 33. Sakernas internet har även beskrivits som ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder
och andra saker förses med inbyggda sensorer och datorer, se Vinnova (utg.), Internet of
things (sakernas Internet), lydelse 2014-07-25. Om ”Tingenes internett” jfr även t.ex. Sæbø,
J. R. i Lov & Data, nr 120 (4), 2014, s. 12 f.
645
Se t.ex. BBC News Technology (utg.), Fridge sends spam emails as attack hits smart
gadgets, 2014-01-17. Jfr även DN (utg.), Kylskåp bakom spamattack, 2014-01-18.
646
Se t.ex. Edfast, S., SR (utg.), Bostadsrättsförening fick teleräkning på halv miljon för
samtal från porttelefonen, 2013-04-08. Se även Polisens brottsanmälan, Västernorrlands län,
NÄPOTIMRÅ, dnr 2200-K5543-13, 2013-03-22.
647
Se t.ex. TT/SVT (utg.), Ringde utomlands från hisstelefon, 2014-07-25. Se även Polisens
brottsanmälan, Blekinge län, dnr 1000-K17003-13, 2013-11-18.
648
Ämnet har aktualiserats både i tekniskt inriktade tidskrifter och i annan press, se t.ex.
Granlund, F., Expressen (utg.), Våra prylar är i själva verket digitala såll, 2014-11-08.
649
Se t.ex. Svenska datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webbplats, fråga 170,
lydelse 2014-07-25.
650
Se t.ex. Svenska datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webbplats, fråga 136,
lydelse 2014-07-25.
651
Se t.ex. Svenska datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webbplats, ordlisteartikel 71, lydelse 2014-07-25.
652
Jfr Hamremoen, E. i Bevis i straffesaker, 2015, s. 223.
653
Jfr t.ex. prop. 1985/86:65 s. 20. Se även not 247 i denna avhandling.
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Som ett samtida exempel på sådana kollisioner kan anföras Radiotjänst i
Kiruna AB:s beslut om att under delar av 2013 och 2014 avgiftsbelägga
innehav av datorer och mobiltelefoner genom att analogivis jämställa sådan
utrustning med tv-mottagare enligt definitionen i 2 § lagen (1989:41) om
finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (jfr även 2 a § samma
lag).654 Efter att underinstanserna vidmakthållit Radiotjänstens synsätt biföll
HFD slutligen ett överklagande.655
Likartade tolkningssvårigheter uppkom redan 1928 i en fråga om olovligt
innehav av radiomottagningsapparat, ett innehav som då erfordrade licens.656
Med anledning av en sådan tidigare gällande, sedermera upphörd, radiolicens
påträffades i den f.d. licenshavarens bostad något som föreföll vara en kristallradiomottagningsapparat. I avsaknad av vederbörligt tillstånd för innehavet åtalades den f.d. licenshavaren. Den tilltalade anförde till sitt försvar att det inte fanns
någon fungerande antenn till utrustningen, och att utrustningen därmed inte var
avsedd för sådan mottagning som enligt den då gällande regleringen förutsatte
licens. Åklagarens ståndpunkt var att apparaten likväl kunde brukas för radiomottagning, exempelvis genom att enkelt anslutas till en metalledning. Efter att
talan ogillats av underinstansen, överklagades domen av åklagaren. Den tilltalade
anförde i HovR:n även att sådan sidoutrustning som var nödvändig för att göra
radiomottagaren funktionellt duglig (batterier och hörtelefoner) hade legat utplacerade på skilda ställen i bostaden. Med två skiljaktiga meningar meddelade
Svea hovrätt fällande dom.
Ett annat rättsområde där tolkningssvårigheter med anledning av funktionalitetskonvergenser uppkommit, och som lett till reglering, omfattar handlingsoffentligheten. Frågan om huruvida uppgifter som hade lagrats på olika tekniska
lagringsmedier samtidigt skulle kunna göras till föremål för allmänhetens
utbekommande med stöd i handlingsoffentligheten, ledde till en problematik som
började uppmärksammas under 1960-talet. I RÅ 1965 ref 25 ställdes problematiken på sin spets, i samband med en begäran om att utfå uppgifter om vissa företagsregister som SCB hade lagrat på magnetband. Den ena halvan av RegR:ns
sammansättning uttalade då uppfattningen att magnetband, som sådana, kunde
vara att hänföra till handlingsbegreppet i TF:s mening. I RÅ 1971 ref 15 befanns
för första gången ett magnetband utgöra en allmän handling.657

Med implementeringsfaktorn avses sammanfattningsvis att digital elektronik och datorsystem utgör beståndsdelar av samhället i stort. Det innebär att

654

Sådana avgifter togs ut under perioden från och med 2013-02-01 till och med 2014-06-13
enligt uppgift från Radiotjänst i Kiruna AB, 2015-01-27.
655
Se HFD 2014 ref. 33. HFD anförde bland annat att det handlade om en betungande
lagstiftning, och att ett tydligt lagstöd för ett sådant avgiftsuttag erfordrades. Genom domen
fastställde HFD att ett sådant tillräckligt tydligt stöd saknades i den aktuella lagstiftningen.
656
Se SvJT 1929 s. 13 ff. med hänvisning till Svea hovrätts dom 1928-07-17.
657
Jfr t.ex. Magnusson Sjöberg 1992, s. 406 f. Se även SOU 2002:112 s. 89 f.
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en mycket stor del av människorna och samhällets funktioner är beroende av
dessa element.658
Rättslig problematik har utvecklats som en följd av implementeringsfaktorn som i olika utsträckning berör alla juridiska ämnesområden.659
Som framgått ovan finns det anledning att uppmärksamma att en viss
utrustnings avsedda respektive faktiska funktionalitet inte måste sammanfalla. Skilda typer och slag av utrustning med digital elektronik har samma
principiella tekniska struktur. All sådan utrustning kan potentiellt och faktiskt användas för bevisande syften.
Implementeringsfaktorn bildar en utgångspunkt för den fortsatta framställningen.

2.2

Registreringsfaktorn

Som en konsekvens av implementeringsfaktorn sker signalbehandling i
mycket hög omfattning i samhället. Signalbehandling utmynnar i någon
form av manifesterat och fixerat avtryck i maskinell miljö som kan vara mer
eller mindre beständigt.660 Ett beständigt fixeringsförfarande kan här kallas
skrivning,661 vilket leder till vad som ofta benämns registrering i olika sammanhang. Registrering är sålunda ett fenomen som kan föranledas av all
utrustning och samtliga användningsområden med relation till implementeringsfaktorn.
Registrering som utmynnar i avtryck av beständigare karaktär sker inom
vad som tidigare benämnts lagringsmedier.662 Avtryck kan således ha olika
storlekar och former. Två exempel på avtryck ges nedan i figurerna 2.1 och
2.2.

658

Förhållandet kan sägas ha motsvarighet i vad Seipel har beskrivit som ”flytten in i ITsamhället”, och omsluter delar av det element som han där har kallat automation, jfr Seipel, P.
i Jon Bing En hyllest // A tribute, 2014, s. 131 in fine.
659
Med relation till det ovan anförda har Seipel t.ex. även framhållit en möjlig distinktion
mellan branschspecifika juridiska frågeställningar respektive frågor av allmänt intresse, se
Seipel i SvJT 2000 s. 272.
660
Jfr t.ex. prop. 1999/2000:117 s. 19. Se vidare i avsnitt 2.4.1.2.
661
Se t.ex. Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 77.
662
Se avsnitt 1.3.3.1.
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Foto: Nanoscan AG
Licensierad i enlighet med Creative Commons CC BY-SA 3.0

Figur 2.1 Högupplöst MFM-bild av en hårddiskskiva

I figur 2.1 ovan ses ytan av en hårddiskskiva (HDD) genom ett magnetkraftsmikroskop i ungefärlig skala 1:100 000.663 Avtrycken består i det här
fallet av magnetiska strukturer som syns i mönster av mörka och ljusa
områden.
I figur 2.2 nedan ses upphöjningar i en cd-romskiva genom ett atomkraftsmikroskop.

663
Hårddisken är av modellen Western Digital Scorpio Blue WD3200BEVT 320GB 5400
RPM 8MB Cache SATA 3.0Gb/s 2.5”.
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Foto: freiermensch
Licensierad i enlighet med Creative Commons CC BY 3.0

Figur 2.2 Högupplöst AFM-bild av en cd-romskiva

Avtryck kallas i andra sammanhang ofta för data.664 Datatermen används
också i flera olika standarder.
SIS svenska definition av termen från 2011 är en översättning av en ISOstandard, ursprungligen från 1993,665 som lyder: ”representation av fakta, be[-]
grepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning eller bearbetning av
människor eller av automatiska hjälpmedel.”666

Om datatermen i informationsteknisk mening ur ett historiskt perspektiv, se t.ex. Ds Fi
1975:3 s. 254 och SOU 1992:110 s. 83.
665
Se ISO/IEC 2382-1.
666
Se SIS Handbok 550, 2011, s. 80. Standarden ISO/IEC 2382-1 har även bildat utgångspunkt för it-brottskonventionens definition av computer data, se t.ex. p. 25 i Rådets förklaranderapport till it-brottskonventionen samt Sunde 2011, s. 31 och i a.a., not 37 samt s. 35 f. Jfr
även Datatermgruppens definition, Svenska datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webbplats, ordlisteartikel 244, lydelse 2015-02-09.
664
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Så som Bygrave har framhållit besitter termen data en begreppsmässig instabilitet (”conceptual instability”).667 Bygrave har samtidigt framhållit att
detta borde beaktas av lagstiftare och andra i högre utsträckning vid utformningen av rättslig reglering.668
Som Magnusson Sjöberg har påpekat innebär denna datadefinition även
en förenkling av verkliga förhållanden.669
På de sätt som datatermen används, kan den avse förhållanden i endera av
personell och maskinell miljö, och användas gemensamt för skilda typer av
avtryck.
Ett exempel på hur det nu anförda kan avspeglas i processuella sammanhang ges
genom bestämmelsen i 36 kap. 10 § 1 st. RB. Bestämmelsen har i ett förarbetesuttalande beskrivits som gällande ”vissa personliga data om den som skall höras”
vilket avser förhållanden i personell miljö.670 Diesens m.fl. användning av bevisdata tycks inrymma såväl bevisfakta som olika uttrycksformer.671 Von Eyben
tycks emellertid ange bevisdata synonymt med bevisfakta.672 Jfr även användningen av t.ex. tolkningsdata,673 allmänpsykologiska data674 respektive rådata675.
Även Datastraffrättsutredningen fann datatermen otillräcklig och problematisk,
bl.a. eftersom den inte tillgodosåg behovet av en adekvat benämning för information som representerades i maskinell miljö.676

Detta medför en otydlighet och försvårar samtidigt möjligheterna att belysa förhållanden mellan termen data och andra relaterade termer (som t.ex.
information)677. Datatermen är därmed alltför vag för att uppfylla behoven av
precisering i denna avhandling. Av detta skäl används termen hädanefter
endast referatvis.
Registrering kan i dagsläget sägas spela en central roll för både den
brottsutredande och den dömande verksamheten. Det faktum att registrering
667

Se Bygrave, L. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 119.
Se a.st.
669
Se Magnusson Sjöberg 1992, s. 32.
670
Se prop. 1986/87:89 s. 185.
671
Se t.ex. Diesen, C. och Strandberg, M., BEVIS 9, 2012, s. 32. Jfr även den innebörd som
Hjort har givit datatermen, Hjort 2015, s. 11.
672
Se von Eyben, W. E., Bevis, 1986, s. 18.
673
Se Heuman i JT 2014–15 s. 570 ff. samt i SvJT 2015 s. 793.
674
Se Trankell, A., Vittnespsykologins arbetsmetoder, 1967, s. 80 ff.
675
Om denna problematik i juridiska sammanhang, se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s.
401 samt i a.a. not 22 med hänvisning till NJA 1998 s. 829.
676
Se SOU 1992:110 s. 83.
677
Jfr t.ex. Magnusson Sjöberg 1992, s. 32. Även Bing har belyst vissa förhållanden mellan
de i sig otydliga begreppen för data och information, Bing, J., Rettslige kommunikasjonsprosesser, 1982, s. 66 ff. Jfr t.ex. även den distinktion mellan data och information som Datatermgruppen anfört, Svenska datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webb-plats,
ordlisteartikel 244, lydelse 2015-02-09. Jfr även Sunde som i sin avhandling har sökt avvärja
otydligheten genom att komplettera datatermen med ”databasert informasjon”, Sunde 2011, s.
33 och 37.
668
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sker så frekvent har medfört att lagringsmedier kommit att hamna i fokus vid
informations- och bevisanskaffning,678 både inom ramen för straff- och civilprocessuell tvångsmedelshantering.679
Registreringsfaktorn medför huvudsakligen två konsekvenser som denna
avhandling fokuseras mot. Den ena konsekvensen är att skeenden som äger
rum under signalbehandling potentiellt kan och de facto registreras genom
signalbehandlingen. Den andra konsekvensen är att sådana enskilda sakförhållanden och händelseförlopp därmed också – potentiellt eller de facto –
kan iakttas, antingen i realtid eller i efterhand.680
Registrering och avtryck betraktas ofta som direkt hänförliga till händelser i personella miljöer. Det är i sammanhanget dock viktigt att uppmärksamma att registrering sker direkt i den maskinella miljön, och där i form av
att fixerade avtryck skrivs. Endast indirekt kan registreringar relateras till
förhållanden och händelser i personell miljö, vilket bland annat innefattar
s.k. personanknuten registrering.681 Ibland beskrivs sådana förhållanden så
att människor lämnar elektroniska eller digitala spår efter sig.682 Att sådana
beskrivningar kan uppfattas som missvisande framhålls i avsnitt 3.6.4.683
Sätten på vilka avtryck i maskinell miljö kan representera personella förhållanden, hör till området för det som i avhandlingen benämns representationsfaktorn (se avsnitt 2.4).
Samverkande med implementeringsfaktorn kan registreringsfaktorn relateras till ett brett spektrum av rättslig reglering. Vissa aspekter av registrering har initierat många och intensiva debatter såväl som internationell och
nationell lagstiftning.
Handlingsoffentlighet och arkiveringsskyldighet inom den offentliga sektorn,
brottsutredande verksamhet samt personlig integritet är några exempel på
uppmärksammade områden till följd av registrering. Allt sedan Offentlighetskommittén år 1966 uttalade oro för att den nya tekniken skulle kunna inskränka
offentlighetsprincipen,684 har den s.k. datoranpassade offentlighetsprincipen

678

Bevisanskaffning används här på samma sätt som av Westberg, dvs. som en samlingsterm
för både eftersökande och ackvisition, jfr Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 458 och 18.
679
Jfr t.ex. avsnitten 3.2 och 3.3.
680
Jfr t.ex. den distinktion mellan realtidsuppgifter och historiska uppgifter som anförts i
SOU 2009:1 s. 62.
681
Om ”personanknuten information”, se t.ex. prop. 1997/98:44 s. 30 och 84, prop.
2005/06:173 s. 16 och SOU 1978:54 s. 184. Om ”personanknutna uppgifter” se t.ex. SOU
1978:54 s. 33 och 265. Om ”personanknutna data”, se t.ex. SOU 1978:54 s. 177, 187 och 434.
682
Se t.ex. Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 106.
683
Liknelser görs ofta med forensisk verksamhet, där ordet ”spår” används för att ange förekomst av fysiska manifestationer med en direkt innebörd, som t.ex. skoavtryck, fingeravtryck,
DNA eller kemiska substanser m.m., se vidare avsnitt 3.6.4.
684
Se Freese, J., Kan man göra husrannsakan i en dator?, Advokaten, nr 5, 1984, s. 233.
Uttalandet avsåg Offentlighetskommitténs betänkanden SOU 1966:60 och SOU 1966:61.
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stegvis vuxit fram.685 I den ännu gällande förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem fastställdes ursprungligen att systemet skulle grundas
på ADB och bestå av delsystem för databehandling av bl.a. domar, strafförelägganden, ordningsböter och brottsanmälningar m.m.686 Utöver tillgång till andra
myndigheters register och egna lokala system med nationell spridning, förs
exempelvis ett trettiotal centrala register vid Polismyndigheten för den polisiära
brottsbekämpande verksamheten.687 PuL, som kompletteras av sektor- och verksamhetsspecifik registerlagstiftning,688 syftar till ett skydd mot kränkning av
människors personliga integritet i samband med registrering av personanknuten
information (jfr 1 § PuL).689
Med anledning av EU-kommissionens tidigare förslag till dataskyddsförordning690 träffades en politisk överenskommelse under 2015 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen.691 Genom överenskommelsen avses den
nuvarande fragmentariska regleringen av personuppgiftsskyddet inom EU reformeras, dels genom en allmän uppgiftsskyddsförordning, dels genom ett direktiv
som gäller uppgiftsbehandlingen inom den straffrättsliga sektorn.692 Regleringen
avses träda i kraft under 2018.693

Personanknuten registrering sker ofta på frivillig väg, ibland med explicit
samtycke på villkor som fastställs i avtal mellan den som registreras och den
som registrerar (om samtycke och personuppgiftsansvar, jfr 3 § PuL).694 Att
kunna anknytas till viss registrering, exempelvis genom exponering, kan
också uppfattas som önskvärt och statusbetingat. Viljan att synas i vissa
685

Jfr t.ex. Magnusson Sjöberg 1992, s. 406. För en fördjupande historik i detta hänseende, se
a.a., s. 406 ff. och 420 ff.
686
Jfr Freese, J., Kan man göra husrannsakan i en dator?, Advokaten, nr 5, 1984, s. 234.
687
En grundlig genomgång av polisiära register och tillhörande lagstiftning har redovisats
(2007) i bilaga 6 till Ds 2007:43 s. 595–628. Jfr även Datainspektionens rapport 2012:1, s. 19
ff. Se även SOU 2004:110 s. 221 ff.
688
Om sådana särskilda s.k. registerförfattningar, se t.ex. Öman, S. i Festskrift till Peter
Seipel, 2006, s. 685 ff. Se även SOU 2015:39 s. 83 ff.
689
Jfr prop. 1997/98:44 s. 30. Genom PuL införlivades Dataskyddsdirektivet och datalagen
(1973:289) upphävdes, se a.a., s. 1. I 3 § PuL exemplifieras en rad olika åtgärder som innefattas i begreppet behandling vilka, utöver registrering, kan bestå i insamling, [...], organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande
genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning
eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring. Samtliga åtgärder som utgör behandling i PuL:s mening, förutsätter i teknisk mening någon fixerad strukturerad registrering i en
eller annan form, jfr t.ex. motivuttalandet vid införandet av den s.k. missbruksregeln (5 a §
PuL): ”Allt som finns i digital form i t.ex. datorer är i någon mening strukturerat...” i prop.
2005/06:173 s. 20.
690
Se KOM(2012) 11 slutlig.
691
Se t.ex. EU-kommissionens pressmeddelande, Överenskommelse om kommissionens reform av EU:s uppgiftsskydd stärker den digitala inre marknaden, 2015-12-15.
692
Se t.ex. a.st.
693
Se t.ex. a.st.
694
Om nödvändigheten och innebörden av samtycke i PuL:s mening, se även 9–10, 12, 15–
16, 22 och 34 §§ PuL. Om personuppgiftsansvarigas skyldigheter och ansvar, se även 9–11,
16, 23–32, 34, 36–39, 42, 44–46, 48, 50 b och d §§ PuL.
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sammanhang, genom att tillgängliggöra bilder, filmer och/eller information i
text för en bestämd eller obestämd krets att ta del av, är i dag tämligen enkel
att tillgodose. För ändamålet finns ett växande antal informationsplattformar
(exempelvis s.k. sociala medier). Det förekommer att representationer av
sådana registreringar används som bevisning och att sådan bevisning läggs
till grund för kvalificeringar av rättsfakta av domstolar.
En rektor stämde sin arbetsgivare, en privat gymnasieskola, med yrkande om
skadestånd för en icke sakligt grundad uppsägning. 695 Rektorn hade, privat och
under eget namn, ostridigt anslutit sig till hundratals grupper på Facebook av vilka somliga hade namngivits med vissa sexuella anspelningar. Rektorn hade även
uppträtt på bilder iklädd tröjor med motiv som arbetsgivaren ansåg var olämpliga. Arbetsgivaren åberopade ett flertal av bilderna som bevisning. Tingsrätten
biföll rektorns skadeståndsyrkanden. AD meddelade inte prövningstillstånd.
Uttalandena i JO 2009/10 s. 219 föranleddes av att en medlem i en arbetslöshetskassa på sin blogg hade uttryckt missnöje med kassans handläggning av ett
ärende som rörde medlemmen. Kassan kom sedermera att ta del av uppgifterna
från bloggen och begärde därefter kompletterande upplysningar från medlemmen. Handläggningen kom på detta sätt att medföra en tidsutdräkt. Medlemmen
uppfattade förseningen som en bestraffning till följd av blogginnehållet. JO, som
ansåg att någon kritik i formell mening inte kunde riktas mot kassan, betonade
vikten av generellt utformade utredningsrutiner för upprätthållande av likabehandling bland ärenden (jfr 1 kap. 9 § RF).
Inför beslut om skatter och avgifter efterforskar och inhämtar Skatteverket
bland annat underlag från internet och sociala medier.696 Sådant underlag kan
sägas komma att fungera som bevisning i de fall då underlaget läggs till grund
för senare beslut. Underlaget blir då samtidigt föremål för Skatteverkets bevisvärdering. Som exempel kan nämnas ett fall från 2012.697 Skatteverket hade beslutat att öka ett bolags underlag för arbetsgivaravgifter med drygt 400 000
kronor och att påföra bolaget ytterligare utgående mervärdesskatt om drygt 47
000 kronor.698 Besluten hänfördes till en av bolaget ägd husbil som Skatteverket
ansåg att bolagets företrädare (två makar) hade nyttjat privat. Skatteverket
hänvisade i beslutsmotiveringen bland annat till av Skatteverket inhämtad ”In[-]
formation på Internet”.699 Informationen bestod i utskrifter från en Facebook-sida
som var knuten till bolagets ena företrädare. Skatteverkets beslut fastställdes av
förvaltningsrätten.700 Ur domskälen framgår inte i vilken utsträckning domstolen
695

Se Luleå tingsrätts dom 2011-06-23 i mål nr T 2270-10.
Skatteverket har utformat rättsligt oförbindande riktlinjer för sådan efterforsknings- och
inhämtningsverksamhet, se t.ex. Skatteverkets PM Skatteverkets interna riktlinjer för efterforskningsåtgärder på Internet och i sociala medier, 2011-12-07. Jfr även Skatteverkets
tidigare ställningstagande Får det byggas upp informationssamlingar utanför beskattningsdatabasen?, 2005-01-24.
697
Se Skatteverkets överprövade beslut i Förvaltningsrättens i Malmö dom 2013-05-13 i mål
nr 9160-12 och 9609-12.
698
Ibid.
699
Ibid. I det samlade underlag som anfördes till grund för beslutet ingick bland annat även en
bristfälligt redovisad körjournal.
700
Ibid.
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beaktat materialet från Facebook. Jfr även JO:s uttalanden med anledning av en
Socialförvaltnings informationsinhämtning från internet i ett ärende om försörjningsstöd.701

Förvisso frivillig och/eller till synes avtalad registrering, kan också ske
utan att den registrerade medvetet uppmärksammar att de egna förehavandena registreras. Även sådana registreringar kan komma att exponeras för en
annan personkrets än den avsedda och åberopas som bevisning.
I ett tingsrättsavgörande dömdes en försäkringstagare för försök till bedrägeri. 702
Försäkringstagaren hade till sitt försäkringsbolag uppgett att det vid ett inbrott i
bostaden stulits ett flertal smycken, motsvarande ett sexsiffrigt belopp. Försäkringsbolaget gjorde därefter en polisanmälan och ingav samtidigt 26 sidor till
polisen innehållande skärmdumpar med bilder från försäkringstagarens Facebookprofil. På bilderna bar försäkringstagaren och dennas familjemedlemmar
flera av de smycken som var anmälda som stulna. Vid en senare husrannsakan i
den tilltalades bostad återfanns också ett flertal av de tidigare förlustanmälda
smyckena.
Ett par hade under sitt förhållande frivilligt fotograferat sig själva i sexuella
situationer. Efter att parförhållandet hade upphört kom bilderna att förfogas över
av en tredje person. Personen skickade flera av bilderna till olika Facebookkonton som tillhörde släktingar och vänner till det tidigare parets ena hälft
(målsäganden). Personen åtalades och dömdes för grovt förtal både i tingsrätten
och hovrätten.703

En betydande mängd registrering sker som en följd av påbud i lag. Av 6 §
2 st. p. 1 och 6 a § passlagen (1978:302) följer exempelvis att den som ansöker om ett pass är skyldig att låta passmyndigheten ta fingeravtryck och
ansiktsbild i digitalt format. Registreringarna sparas både i ett lagringsmedium i själva passet och i ett passregister som förs enligt 23 § passförordningen (1979:664).704
Registrering kan också ske helt utan den registrerades vetskap om, eller
godkännande av, att dennes/dennas förehavanden registreras. Så kan exempelvis vara fallet med personer som perifert hamnar på semesterbilder,
registreras genom övervakningskameror eller är föremål för hemliga tvångsmedel vid brottsutredning. Registrering kan då också ske oönskat när den
registrerade förutsätter att ingen registrering sker.
I ett hovrättsavgörande dömdes tre personer för grovt förtal, till följd av en
filmpublicering på YouTube.705 Målsäganden, som vid gärningstillfället var 14 år
701

Se JO beslut 2015-01-15, dnr 2611-2013.
Se Göteborgs tingsrätts dom 2013-12-16 i mål nr B 10758-13.
703
Se Svea hovrätts dom 2011-10-28 i mål nr B 4611-11.
704
Se prop. 2004/05:119 s. 23. Passinnehavare har enligt 22 a § passförordningen (1979:664)
rätt att kontrollera registreringen i passets lagringsmedium.
705
Se Svea hovrätts dom 2008-04-29 i mål nr B 2046-08.
702
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gammal, hade under ett toalettbesök på sin högstadieskola ovetande blivit filmad
med en mobiltelefonkamera genom ett hål i taket. Själva inspelningen utfördes
av en av de tilltalade, som sedan tillsammans med den ena medtilltalade redigerade filmen och gjorde textpålägg (målsägandens namn) och tillsatte musik.
Den redigerade filmen skickades därefter till den andra medtilltalade, som i sin
tur företog själva publiceringen på YouTube. När filmen några dagar efter publiceringen togs bort, hade den enligt YouTubes räkneverk förevisats 947 gånger.
Domstolen befann samtliga tilltalade ha spelat en så aktiv och betydelsefull roll
att de, var för sig, var att anse som gärningsmän.

Eftersom registrering i hög utsträckning initieras automatiskt, innebär det
att det kan ske även om den registrerade förhåller sig passiv, dvs. utan att
själv aktivt initiera registreringen. Att personers medhavda mobiltelefoner
genererar registrering vid kontakter med s.k. basstationer,706 är ett ofta åberopat förhållande i straffprocessuella sammanhang. Vidare kan en i en bil
medhavd eller inmonterad gps-mottagare registrera uppgifter om bilens position, utan att något särskilt förfarande initieras av bilens förare. Ett besök på
en webbplats blir i sig ofta föremål för olika registreringar, bland annat
genom installationer av s.k. kakor (eng. cookies)707.
Den breda implementeringen och användningen av utrustning i nätverk
medför att registreringar också kan genereras simultant på flera ställen, och i
många identiska upplagor. Beroende på lokala konfigurationer kan exempelvis ett avsänt e-postmeddelande generera ett registrerat exemplar i lagringsmediet på avsändarens dator, ytterligare ett exemplar på en mellanliggande
e-postserver och ett tredje exemplar på mottagarens dator. Av ett visst informationsinnehåll kan även partiella delar finnas utspridda och vara registrerade på skilda lagringsmedier som är beroende av varandra för att informationsinnehållet ska kunna tillgås.
Som en följd av registreringsfaktorn kan även analyser av registreringar
utföras med olika syften och infallsvinklar.
Så kallade prediktiva analyser gjordes redan under 1950-talet bland postorderföretag i USA som då bedömde kreditvärdigheten hos potentiella kunder utifrån
historisk information.708 Tillämpningarna har sedan dess utvecklats och bygger i
dag på betydligt mer omfattande empiri och avancerade algoritmer. 709 Genom att
analysera olika former av personanknutna massregistreringar, så kallade big
data,710 anses mänskliga beteendemönster kunna utläsas. Sådana registreringar
och analyser tillämpas för många olika syften. Undersökningar om hur människor i allmänhet beter sig på internet, eller uttrycker känslor, åsikter, tveksamhet
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Om basstationer och basstationstömning, se vidare i avsnitt 4.4.
Jfr t.ex. 6 kap. 18 § LEK.
708
Se t.ex. Finlay, S., Predictive Analytics, Data Mining and Big Data, 2014, s. 3.
709
Jfr t.ex. a.a., s. 7.
710
Se t.ex. Finlays utförliga beskrivning av big data, a.a., s. 13 ff. Jfr t.ex. även Finlays
beskrivning av data mining i a.a., s. 2 ff.
707

98

och tillit i webbaserade media, kan t.ex. tjäna som marknadsföringsunderlag711
eller användas i (försvars)underrättelseverksamhet712.

Med målsättningen att förutse framtida händelseförlopp har uppmärksamhet allt mer börjat riktas mot korrelationer mellan olika registreringar.
Genom människors (indirekta) beteenden, som exempelvis registreras hos
leverantörer av sociala medier och sökmotortjänster, har forskare i USA sagt
sig kunna utläsa hur smittsamma sjukdomar sprider sig.713 Från läkarhåll i
Sverige har förordats att prediktiva modeller implementeras bland vårdcentralerna.714 På detta sätt sägs man kunna identifiera individers resursbehov
och genomföra en effektivare resursallokering, med en optimering både för
individer med stor sjuklighet och för primärvården.715
En långtgående praktisk tillämpning av prediktiva analyser har gjorts i det
amerikanska forskningsprojektet Future Attribute Screening Technology (FAST)
Project i regi av U.S. Department of Homeland Security. Projektets målsättning
är att på förhand kunna identifiera potentiella gärningsmän utifrån deras
mänskliga beteendemässiga och fysiologiska signaler.716 Projektet har resulterat i
ett avancerat sållningsinstrument som är avsett att implementeras vid kontrollstationer med säkerhetskontroller717 (t.ex. på flygplatser eller vid färjelägen etc.)
som ett komplement till säkerhetspersonalens visuella identifieringar och övriga
traditionella hjälpmedel.718 Projektet baseras (i korthet) på teorin om att personer
med ”malintent” projicerar fysiologiska signaler, icke verbala beteendemässiga
signaler och paralingvistiska signaler som kan uppfattas på distans. 719 För
ändamålet används flera olika mätsensorer utan fysisk kontakt med, eller annan
aktiv medverkan från, mätsubjekten.720 Den sensorbaserade utrustningen kan ex711

Av de flertalet forskningsprojekt med tvärvetenskapliga inriktningar (datavetenskap, lingvistik, beteendevetenskap m.fl.) som pågår inom dessa områden kan nämnas StaViCTA Project, ett samarbete mellan bl.a. Linnéuniversitetet och Lunds universitet, StaViCTA Project
(utg.), lydelse 2015-01-27.
712
Om vidden i detta hänseende av den amerikanska signalspaningsmyndighetens, National
Security Agency (NSA), projekt PRISM, se t.ex. Colonna, L., Prism and The European
Union’s Data Protection Directive, The John Marshall Journal of Information Technology &
Privacy Law, vol. 30, utgåva 2, 2013, s. 230 ff. Jfr även bet. 2013/14:JuU14, s. 54 f.
713
Om hur t.ex. programvaran Google Flu Trends används i sådana sammanhang, se t.ex.
Gunther, M., DN (utg.), Nytt verktyg kan förutsäga influensautbrott, 2015-02-01.
714
Se Fredriksson, M. m.fl., Lakartidningen.se (utg.), ACG-modell kan förutsäga vilka som
blir högkonsumenter av sjukvård, Läkartidningen 12/2015, 2015-03-17.
715
Se a.st.
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Se U.S. DHS, Privacy Impact Assessment for the FAST Project, 2008-12-15, s. 2 ff. Se
även U.S. DHS, Privacy Impact Assessment Update for the FAST Project, 2011-12-21, s. 3.
Se även U.S. DHS Science and Technology Directorate, Future Attribute Screening
Technology, 2014-11-18.
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Se U.S. DHS Science and Technology Directorate, Future Attribute Screening Technology,
2014-11-18.
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Se a.st.
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Se i not 716 a.st.
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Ibid.
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empelvis mäta hjärtfrekvens, andning, ögonrörelser, pupillstorlek, ansiktstemperatur, minspel, kroppsrörelser, röstläge och feromonförekomst.721 Samtliga
dessa signaler läggs därefter till grund för ett aggregerat resultat genom programvara för prediktiv analys. Resultatet avses sedan kunna läggas till grund för bedömningar av huruvida det ifrågavarande mätsubjektet är en potentiell gärningsman eller inte.

Behandling av bevisrättsliga problemområden vid användning av sådana
prediktiva modeller som bevis utgör i sig ett framtida forskningsfält, se
vidare i avsnitt 7.3.3.
Registreringsfaktorn avser sammanfattningsvis att all utrustning med och
samtliga användningsområden för digital elektronik potentiellt och faktiskt
kan föranleda registrering. Genom registrering uppkommer i sin tur fixerade
avtryck på lagringsmedier, direkt hänförliga till maskinell mikromiljö, och
som indirekt kan härledas till personell miljö. Personanknuten registrering
kan ske frivilligt, med eller utan samtycke och med eller utan medvetenhet
om registreringen. Sådan registrering kan också ske oönskat, föranledas av
aktivitet eller passivitet, generera exponering och ske simultant på flera
lagringsmedier. Det finns en betydelsefull distinktion mellan å ena sidan avtryck som uppkommit genom registrering och å andra sidan analyser som
gjorts med utgångspunkt i eller på annat sätt relaterar till sådana avtryck.
Aspekter på registrering har rättsligt reglerats på flera sätt i olika sammanhang. Registrering av händelseförlopp, och tolkningar av sådana registreringar används i praktiken, för bevisande syften.
Registreringsfaktorn bildar ytterligare en utgångspunkt för den fortsatta
framställningen.

2.3

Osynlighetsfaktorn

Elektricitetens intåg under slutet av den mekaniska perioden, och dess etablering under den elektromekaniska, har utgjort en starkt bidragande orsak
till att teknisk utrustning och tekniska komponenter med tiden har krympt i
fysisk storlek.
Moore, medgrundare till elektronikföretaget Intel, förutsåg i en artikel (1965) att
förminskningen av integrerad elektronik skulle fortgå.722 Han hade under en tid
observerat en konstant ökning av antalet transistorer på mikrochip, och drog
därigenom sina slutsatser om hur framtiden skulle utvecklas.723 Observationen
blev sedermera känd som Moore’s lag.724
721

Se U.S. DHS, Privacy Impact Assessment for the FAST Project, 2008-12-15, s. 3 f.
Om Moore, G. E., Cramming more components onto integrated circuits, återpublicerad i
Solid-State Circuits Society Newsletter, IEEE, vol. 11, utgåva 5, sept. 2006, se Tanenbaum,
A. S., Structured Computer Organization, 2010, s. 27 f.
723
Se Tanenbaum i a.st.
724
Jfr a.st. I sammanhanget kan även nämnas Kurzweils Law Of Accelerating Returns (2001).
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Mekaniska beståndsdelar har tidigare kunnat beskådas och undersökas
med hjälp av direkt mänsklig sensorisk förmåga (t.ex. syn, hörsel och
känsel).725 Några andra sensoriska hjälpmedel än ögon, öron och fingrar
torde i normala fall inte ha varit nödvändiga för att passivt kunna ta del av
eller aktivt studera och undersöka bakomliggande mekanismer och processer
hos t.ex. abakusar, differentialmaskiner eller vävstolar.726
Att undersöka och analysera utrustning och funktionalitet kallas i vissa
sammanhang reverse engineering727 eller dekompilering.728 Utöver den självklara
rättigheten att få plocka isär och analysera patenterade uppfinningar,729 tillåts på
motsvarande sätt att uppfinningar utnyttjas ”...för experiment som avser själva
uppfinningen...”, se 3 § tredje stycket p. 3 PL.730 Såvitt gäller datorprogram
tillåts exempelvis förfarandet, enligt den upphovsrättsliga regleringen, att ”...
iaktta, undersöka eller prova programmets funktion för att fastställa de idéer och
principer som ligger bakom...”, se 26 g § fjärde stycket URL. 731 Även exemplarframställning för analys av kretsmönster tillåts enligt 5 § 1 st. KmL.732

Såvitt gäller teknisk utrustning har den omedelbara insynen i de styrmekanismer och faktiska processer som ligger till grund för utrustningens funktionella resultat successivt begränsats, och till sist helt avlägsnats från den
mänskliga direkta förnimmelsesfären. Den kunskap som man tidigare kunde
erhålla genom att fysiskt hålla i utrustning, s.a.s. vända och vrida på den,
725

Om olika typer av mänsklig sensorisk förnimmelse, se vidare i avsnitt 3.3.2.
John har behandlat ett flertal sådana mekaniska instrument inom ramen för informationsoch kommunikationsteknikens utveckling, John 2015, s. 128 ff. Även kulramar och flaggor,
vilka Hjort har hänfört till digital information, hör till sådan utrustning, jfr Hjort 2015, s. 23
not 66.
727
Reverse engineering har beskrivits som ”...the process of creating a similar device, object,
or system after examining the original and discovering its technological principles through
analysis of its structure, function, and operation.”, se Eilam, E., Reversing: Secrets of Reverse
Engineering, 2007, s. 3. Chikofsky och Cross har belyst abstraktionen såvitt gäller skillnader
mellan reverse engineering av hård- respektive mjukvara, Chikofsky, E. J. och Cross, J. H. II,
Reverse engineering and design recovery: A taxonomy, IEEE Software, vol.7(1), 1990, s. 13
ff.
728
Sådana undersökande förfaranden har uppmärksammats inom immaterialrätten och anses
generellt vara nödvändiga för den fortskridande vidareutvecklingen av nya immaterialrättsliga
skyddsobjekt. Om denna motivering i en patenträttslig kontext, jfr t.ex. Levin, M., Lärobok i
immaterialrätt, 2011, s. 325 samt även Bernitz, U. m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2013, s. 197.
729
Jfr t.ex. Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 205 och 311 f.
730
Jfr även a.a., s. 324.
731
Jfr även a.a., s. 203. Avseende mjukvara har Chikofsky och Cross beskrivit reverse
engineering som ”...the process of analyzing a subject system to identify the system’s com[-]
ponents and their interrelationships and create representations of the system at a higher level
of abstraction.”, se Chikofsky, E. J. och Cross, J. H. II, Reverse engineering and design
recovery: A taxonomy, IEEE Software, vol.7(1), 1990, s. 15.
732
Jfr även Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 2011, s. 376.
726
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och konkret betrakta den – och därigenom dra slutsatser om utrustningens
direkta funktionalitet – kan sägas ha ersatts med en abstrakt kunskapsgrund
som vilar på betraktelser av indirekta skeenden. Detta förhållande kan sammanfattas så att utvecklingen har inneburit en förnimbarhetstransition.733
Den digitala elektronikens styrmekanismer och interna funktionalitet är på
detta sätt dolda, eller osynliga.734
Även standarder med relation till it har av IT-standardiseringsutredningen kommit att benämnas som en ”osynlig infrastruktur”.735

Eftersom sådana mekanismer och sådan funktionalitet inte direkt kan
förnimmas genom mänskliga sinnen, måste slutsatser om dessa förhållanden
dras på andra grunder. En konsekvens av osynligheten gäller därmed den
kunskap om utrustningen som kan erfaras.736 Osynligheten innebär att människor är fjärmade från omedelbar kunskap om registrering och avtryck. För
att kunna fastställa om ett avtryck finns på ett lagringsmedium, eller genom
vilket specifikt registreringsförfarande som avtrycket uppkommit, förutsätts
– i sig – också annan teknisk utrustning som gränssnitt gentemot den
personella miljön. Osynlighetsfaktorn innebär därför att det många gånger i
praktiken också kan vara svårt att fastställa exakt var ett visst lagringsmedium fysiskt förvaras, eller var vissa avtryck finns inom lagringsmediet.
En ytterligare konsekvens av osynlighetsfaktorn är att man, direkt genom
mänskliga sinnen, inte kan uppfatta när information kommuniceras eller
vilket informationsinnehåll som förmedlas.
Förhållandet att viss utrustning är nödvändig för att mänskligt kunna förnimma
lagringsmediers informationsinnehåll har uppmärksammats och beaktats i viss
lagstiftning. Som exempel kan nämnas regleringen av allmänna handlingar i TF
som anknutits både till upptagningar som kan ”...uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel...”, och upptagningar för ”...automatiserad behandling...”, se 2 kap. 3
§ 1–2 st. TF.737

I avsaknad av direkt insyn kan mänskliga bedömningar av bakomliggande
styrmekanismer, registreringsprocesser och avtryck bara grundas på utrustningens förnimbara funktionalitet och faktiska resultat. Att ett samtal exempelvis kopplas fram eller tas emot – alternativt inte kopplas fram – med hjälp
733

Transitionen från det direkt till det indirekt förnimbara kan ha intensifierats i takt med
utvecklingen av elektroniska integrerade kretsar, (eng. integrated circuits) även kallade chip,
mikrochip och ic-kretsar, jfr Datatermgruppen som förordar benämningen chipp, Svenska
datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webbplats, ordlisteartikel 58, lydelse
2014-07-18.
734
Jfr t.ex. Datastraffrättsutredningens skildring av ”en osynlig värld” i SOU 1992:110 s. 76.
735
Se SOU 2007:47 s. 64. Om standarder, se vidare i avsnitt 2.4.1.2.
736
Här avses utrustning vars funktionalitet möjliggörs med digital elektronik.
737
Jfr även Bohlin, A., Offentlighetsprincipen, 2015, s. 40 f. och 47 f.
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av en mobiltelefon, eller att ett avsänt sms kommer fram – eller inte –, kan
verifiera respektive falsifiera mobiltelefonens funktionalitet i dessa hänseenden. En sådan prövning lämnar dock i sig inte någon omedelbar eller fullständig information om hur de styrande mekanismerna är utformade, eller
hur de faktiska processer som möjliggör funktionaliteten är beskaffade. Inte
heller hur, eller i vissa fall huruvida registrering sker kan avgöras genom
direkt mänsklig sensorisk förnimmelse (jfr ovan).
Den högsta graden av visshet som man i praktiken kan få om programvarufunktionalitet uppnås genom s.k. källkodskontroller, som även kallas
källkodsgranskning.738 Genom källkodsgranskning kan all funktionalitet hos
programvaran betraktas och man kan därigenom även kontrollera att den inte
utför annan bearbetning än den avsedda.739
Hoare har (1969) uttalat att relevanta diskussioner om programvara endast kan
göras utifrån kännedom om programvarans sammansättning, enligt följande:
”The first requirement in valid reasoning about a program is to know the pro[-]
perties of the elementary operations which it invokes, for example, addition and
multiplication of integers.”740

Utrymmet för sådana kontroller är i allmänhet dock ofta exklusivt förbehållet programvarans tillverkare.741 Det är således antingen den förnimbara
funktionaliteten eller faktiska resultat som bildar kunskapsgrunden för andras slutsatser om sådan utrustning. Det handlar alltså om indirekt kunskap
som kan erhållas på detta sätt. Vissa kunskapsteoretiska konsekvenser följer
av det nu anförda. Indirekt kunskap baseras nämligen på en begränsad grund
jämfört med direkt kunskap som erhålls genom direkta förnimmelser. Skillnaden mellan vad som kan erfaras sammanhänger med distinktionen mellan
s.k. Black-Box-Testing respektive White-Box-Testing.742 Detta sammanhänger också med vad Torvund har anfört om behovet av att öppna de sorte
[svarta] boksene.743

738

Om källkodsgranskning, se t.ex. Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, 2006 (ändr. 2008), s. 164. Jfr benämningen mjukvarutest i p. 2.2, NFC, Validering
FTK, Encase, IEF - 2013, SKL-V083, 2014-01-30.
739
Ibid.
740
Se Hoare, C. A. R., An Axiomatic Basis for Computer Programming, Communications of
the ACM, vol. 12, nr 10, 1969, s. 576.
741
Om tillverkares insyn i mjukvaran vid s.k. mjukvarutester, jfr det anförda i p. 2.2, NFC,
Validering FTK, Encase, IEF - 2013, SKL-V083, 2014-01-30.
742
Om s.k. White-Box-Testing respektive Black-Box-Testing som två huvudsakliga testmetoder, se t.ex. Khan, M. E., Different Forms of Software Testing Techniques for Finding Errors,
IJCSI 2010, vol. 7, utgåva 3, nr 1, s. 11 ff. Jfr även metoden Grey-Box-Testing som en
kumulation av de båda beskrivna metoderna, se a.a., s. 13.
743
Se Torvund, O. i Jon Bing En hyllest // A tribute, 2014, s. 414 samt 421 f.
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Att åberopa indirekt kunskap och/eller avtryck som bevis får också betydelse för bevisvärderingen.744 Osynlighetsfaktorn kan samtidigt medföra
andra konsekvenser för bevisningens bedömare. De processer som äger rum
vid signalbehandling inom integrerade kretsar sker i kvantfysikalisk miljö. I
förhållande till maskinell makromiljö och personell miljö är skillnaderna betydande. I kvantfysikalisk miljö äger exempelvis inte Newtons lagar tillämplighet. Fysiska manifestationer och avtryck kan i sådan miljö existera på
flera ställen samtidigt och påverkas inte av jordens dragningskraft eller andra
gravitationskrafter på samma sätt som i klassisk-fysikalisk miljö. I kvantfysikalisk miljö kan fysiska manifestationer också direkt påverka andra
objekt utan mätbara anknytningsmoment.
Detta får bäring på bedömarens erfarenhetssatser och uppfattning om notoriskt vetande. Slutledningar som gäller i personell miljö av typen »går jag
ut i regnet blir jag blöt» eller »släpper jag ett äpple faller det till marken» är
inte kommensurabla med den maskinella mikromiljön. Den bedömare, t.ex.
domare, som axiomatiskt byggt sin verklighetsuppfattning, sitt notoriska
vetande och sina övriga erfarenhetssatser, empiriskt på förutsättningar som
gäller i personell miljö måste därmed ha förmågan att helt omvärdera sina
kunskapsteoretiska utgångspunkter vid bevisvärderingen av påståenden om
sådana processers existens och beskaffenhet. Domaren måste då också veta
när och i vilken omfattning som sådana omvärderingar blir aktuella att göra.
Dessa typer av gemensam notorietet för verklighetsuppfattningen medför i
sig därför problematik i samband med bevisvärdering av sådana omständigheter.745
Det finns här ett riskmoment i att bedömare som själva saknar denna förmåga och sådan kunskap i större utsträckning förlitar sig på utsagor från
extern (ibland endast självutnämnd) expertis.746 Som tidigare har anförts baseras emellertid även sådan expertkunskap i grunden på indirekta upplevelser. Bedömaren måste därför beakta även den kunskapsteoretiskt fundamentala skillnaden mellan sådana utsagor, och utsagor som gör anspråk på att
grundas på direkta förnimmelser, som t.ex. de flesta vittnesutsagor och andra
expertutsagor. Bedömaren måste också i högre utsträckning än i övrigt beakta vilka bakomliggande förutsättningar sådana experter har för att kunna
tillföra saklig, korrekt och objektiv kunskap, både i allmänhet och i enskilda
fall. Vissa förutsättningar som kringgärdar sådana utsagor, såvitt gäller t.ex.
kompetens, metoder och hantering behandlas i avsnitt 3.6.
Av bland annat nu anförda skäl (jfr även avsnitt 2.4) kan bedömaren sällan utgå från att tillräcklig eller adekvat information tillförs om de faktiska
omständigheter som ägt rum i maskinella miljöer, vid sin identifiering av fel744

Om att kunskapsteori utgör ett betydande inslag vid bevisvärdering, se t.ex. Rättegång IV,
7 u., 2009, s. 160 och 164.
745
Jfr t.ex. det kortfattade uttalandet i Diesen 1993, s. 383 ff.
746
Om missivdrivna it-undersökare, se avsnitt 3.6.3.4.
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källor. Osynlighetsfaktorn kan i dessa hänseenden innebära betydande utmaningar.
Osynlighetsfaktorn avser sammanfattningsvis att direkta mänskliga förnimmelser av händelseförlopp i maskinella mikromiljöer inte är möjliga. Att
endast indirekt kunskap kan utfås om de styrmekanismer som initierar och
genererar den digitala elektronikens interna funktionalitet, i form av registreringsprocesser och avtryck, medför behov av särskild utrustning och expertis, och leder till kunskapsteoretiska konsekvenser vid bevisvärdering. Genom denna faktor aktualiseras osynliga felkällor i två hänseenden, dels
maskinellt vid avtryckens strukturering och tolkning, dels vid den personella
tolkningen av representerade avtryck. Felkällorna gör sig främst gällande
genom att man inte uppmärksammar riskerna vid värdering av bevisfakta i
form av sådan åberopad indirekt kunskap, funktionalitet samt åberopade registreringsprocesser och avtryck. Exempelvis måste utsagor som relaterar
till sådana bevisfakta skiljas från andra vittnesutsagor. Bedömare behöver
även ha beredskap för att hantera problematik som aktualiseras såvitt gäller
miljöskillnader och gemensamma normer för verklighetsuppfattningen.
Även osynlighetsfaktorn bildar en utgångspunkt för den fortsatta framställningen.

2.4

Representationsfaktorn

För de fortsatta resonemangen i avhandlingen anläggs några grundläggande
utgångspunkter. Det antas att bevis alltid åberopas med anspråk på att ha ett
informationsinnehåll747 och att bevisningens presentation inför bedömaren
sker genom någon form av kommunikation.748 Av detta följer två konsekvenser, dels att bevis i sig alltid omfattar representerad information, dels att
ytterligare led av representation kan äga rum när bevisningen presenteras
för bedömaren.

747

Detta synsätt anläggs även av Westberg i samband med hans behandling av rättsliga
förutsättningar för bevisanskaffning, se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 10 ff. och 365 ff.
Även i den sjunde upplagan av Ekelöfs Rättegång IV tycks information användas för att ange
bevis, se t.ex. formuleringen ”informationens bevisvärde” i Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 258.
Lindell har använt ordet information i samband med en beskrivning av domarens erfarenhetssatser, se Lindell 1987, s. 155. Se även Datastraffrättsutredningens uttalande om detta förhållande mellan bevis och information i SOU 1992:110 s. 414. Jfr även Lainpelto som tycks använda beviskälla och informationskälla synonymt, Lainpelto 2012, s. 267. Hjort har redovisat
samma uppfattning från norska rättsliga utgångspunkter, jfr Hjort 2015, s. 11 med där anförda
referenser.
748
En jämförelsevis annorlunda modell för hur kommunikationsprocesser kan betraktas i
rättsliga sammanhang har anförts i Bing, J., Rettslige kommunikasjonsprosesser, 1982, s. 15 f.
Ett alternativt terminologiskt förhållande mellan att kommunicera, att införa och att åberopa
bevis har anförts av Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 121.
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Med detta synsätt aktualiseras informationsrepresentation i alla bevissammanhang. Det finns därför anledning att här närmare behandla förhållanden
mellan bevis och informationsrepresentation.749
2.4.1
Vad är informationsrepresentation?
Olika förklaringar kan ges redan av ordets första led – information.750 Kortfattat kan information i personell miljö beskrivas som en sorts generell
beteckning för ett, i subjektivt hänseende och för en population av människor, meningsfullt innehåll av något slag.751 Information kan med denna
innebörd sägas existera i ett tämligen abstrakt tillstånd. För att kunna uppfattas, förstås och förmedlas behöver informationen konkretiseras. Principiellt gäller detta i och för både personell och maskinell miljö.
Konkretisering kan ske i olika uttrycksformer, på olika nivåer, och aktualiseras i kedjeled. Ett sätt att beskriva konkretiseringen är att informationen
i dess abstrakta tillstånd representeras genom konkreta surrogat.752 Informationsrepresentation avser här företeelserna i sig att tillskapa sådana surrogat.753 Hädanefter benämns informationsrepresentation även med förkortningen IR.754
Konceptualiseringen av IR som begrepp skedde under andra världskriget då det
producerades stora kvantiteter av teknisk dokumentation med anknytning till
vapenproduktion.755 Mänskliga kognitiva begränsningar, främst såvitt gäller minneskapacitet och förmåga att systematisera stora informationsmängder, sägs ha
föranlett behovet av effektivare medel vid dokumentationens arkivering.756

749

I avsnitt 5.3 förs en fördjupande diskussion om hur den här anförda terminologin kan förhållas till termen bevisfaktum.
750
Svårigheter med att finna en allmängiltig kärna för informationsbegreppet har tidigare
uppmärksammats inom det rättsinformatiska forskningsfältet, se Magnusson Sjöberg 1992, s.
32. Jfr även Bing, J., Rettslige kommunikasjonsprosesser, 1982, s. 66 ff. Förhållandet mellan
termerna information och data behandlas närmare i avsnitt 2.4.1.2.
751
Jfr t.ex. SOU 1992:110 s. 81 samt Sjölin, M. i NE Nationalencyklopedin AB (utg.), sökbegreppet »information».
752
Jfr t.ex. Chu, H., Information representation and retrieval in the digital age, Google Books
(utg.), 2003, s. 13.
753
Jfr t.ex. a.st.
754
Förkortningen IR har även använts som förkortning för information retrieval, främst i kontexten informationssökning, se t.ex. IRI-rapport 1985:7, s. 6 ff. Förkortningen ska heller inte
förväxlas med elektromagnetisk infraröd strålning som ofta förkortas på samma sätt.
755
Se Chu, H., Information representation and retrieval in the digital age, Google Books
(utg.), 2003, s. 1.
756
Jfr a.a., s. 2. I detta sammanhang kan nämnas den amerikanske bibliotekarien Mortimer
Taube, den amerikanske datavetaren Calvin Northrup Mooers och den tyske professorn i datavetenskap Gerard Salton som var och en under 1900-talet på olika sätt anses ha bidragit till
den datoranpassade informationsrepresentationens (och informationssökningens) utveckling
och användning, jfr t.ex. a.a., s. 5 ff.
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IR aktualiseras i alla sammanhang där information förmedlas genom kommunikation.757 Många olika typer av information kan därmed göras till föremål för representation. Samma information kan också komma att representeras på olika sätt. Ett siffervärde, som med decimaltal anges 54 321 (femtiofyratusentrehundratjugoett), kan exempelvis anges i binär form, representerat som 1101010000110001. Värdet kan också anges i hexadecimal form,
representerat som D431.758 Alla tre representationssätt i exemplet – decimaltal, binära tal och hexadecimala tal – är således olika konkretiserade uttryck
för en och samma information (här i form av en s.k. matematisk storhet).759
Dessa alternativa uttryck för samma information blir möjliga genom att
generiska normer uppställs för hur informationen ska representeras. Det nu
anförda ska strax utvecklas närmare.
Vid kommunikation mellan människor, och utrustning med digital elektronik, bildas ofta långa kedjor av representerande led i respektive miljö. För
att kunna särskilja kedjeleden görs här en indelning i tre olika representationstyper, personell, maskinell och miljööverskridande IR.760
Indelningen är nödvändig dels för att de skilda miljöerna (personell och
maskinell) har fundamentalt olika egenskaper, dels för att s.k. beviskedjor i
respektive miljö behöver följas vid bevisvärdering (enligt det traditionella
synsättet, se vidare i avsnitt 2.5.1). Eftersom all kommunikation förutsätter
IR förklaras terminologin i det följande med utgångspunkt i olika kommunikationssätt.
2.4.1.1

Personell informationsrepresentation

Kommunikation mellan människor innefattar förmedling, tillförsel och utväxling av information. Det aktualiserar IR. Redan när en tanke hos en
person kommer till uttryck och manifesteras genom personens utsaga, kan
tanken sägas ha representerats i form av själva utsagan.
En norm som tillämpas i personell miljö är språk.761 IR sker i denna miljö
ofta i flera led, exempelvis vid språklig tolkning, genom muntlig överföring
från ett talat språk till ett annat talat språk alternativt till och från dövas
teckenspråk. IR sker också vid språklig översättning, då information i skrift
förs över till ett annat skrivet språk, och vid transkribering, då ett talat språk
757

Om händelseförloppen vid kommunikation, se t.ex. Bing, J., Rettslige kommunikasjonsprosesser, 1982, s. 15 f.
758
Jfr t.ex. p. 4.3 i BCS-rapporten 2000. Om det binära talsystemet, grundat på talbasen två,
se t.ex. Brorsson, M., Datorsystem. Program- och maskinvara, 1999, s. 349 ff. och s. 7. Om
det hexadecimala talsystemet, grundat på talbasen sexton, se a.a., s. 354 ff. Jfr även i a.a. s. 63
och 27.
759
Förfarandet att på alternativa sätt uttrycka ett informationsinnehåll benämns i vissa fall
kodning, se t.ex. Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 200 f.
760
Jfr dock Chu som beskriver IR som en egen miljö (”IR environment”), Chu, H.,
Information representation and retrieval in the digital age, Google Books (utg.), 2003, s. 90.
761
Jfr t.ex. Sunde som benämner motsvarande normer ”regler”, Sunde 2011, s. 33.
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representeras skriftligen. Kommunikation av mänskliga angelägenheter762 i
personell miljö som riktas mot människor förutsätter samtidigt (minst) ett
sensoriskt förnimmelsesätt. Exempelvis avses metoder för att förmedla skrift
och bilder möjliggöra visuell representation. Metoder för att uppta och
återge ljud avses möjliggöra auditiv representation och motsvarande metoder för synkroniserad förmedling av ljud och bild samtidigt avses möjliggöra
audiovisuell representation.
Redan under 1970-talets början diskuterade Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén utvidgningen av TF:s handlingsbegrepp och huruvida det innefattade tidsenliga medel för IR som t.ex. diktafonrullar, grammofonskivor och
magnetband till bandspelare.763

Det bör samtidigt uppmärksammas att olika former av IR också kan vara
kumulativa i förhållande till det som kommuniceras. Ett exempel är situationen när informationsinnehållet i ett mänskligt talat anförande representeras genom stenografi, dvs. anteckningar i form av andra tecken än
bokstäver, förda av en annan människa.764 Kumulativa representationsformer
bildas t.ex. också vid simultan undertextning (s.k. direkttextning) av tvutsändningar, där ett talat språk både transkriberas och översätts samtidigt.
Personell IR kan i sig delas in i två kategorier, direkt och indirekt.
Med direkt personell IR avses här sådan konkretisering som sker vid
kommunikation av och mellan människor i personell miljö, utan andra hjälpmedel än människokroppen, dvs. i form av tal, läten och teckenspråk m.fl.
Ett exempel på bevisning som innefattar personell IR är då ett vittne eller en
part avger muntliga utsagor direkt inför domstolsledamöter.
Indirekt personell IR avser sådan konkretisering som sker vid kommunikation av och mellan människor med användning av fysiska föremål som
hjälpmedel utan signalbehandling, som t.ex. mekaniskt, i skrift med hjälp av
penna, vid uppspelning av en grammofonskiva, vid stenografi (för hand eller
med hjälp av mekanik), när en bild målas för hand eller med hjälp av ljudsignaler från ett signalhorn m.m.
Vid indirekt personell IR används således kommunikationsmedel där
informationsbehandlingen sker på andra sätt än genom digital elektronik.
Dessa kommunikationsmedel kan sägas motsvara vad lagstiftaren benämnde
andra tekniska upptagningar i samband med handlingsbegreppets modernisering i TF (1973–1974).765 Dessa ska således skiljas från de som lagstiftaren
benämnde ADB-upptagningar, vilka aktualiseras vid maskinell IR (jfr avsnitt
762

Uttrycket mänsklig angelägenhet har använts i samband med urkundsbegreppets modernisering i lagstiftningen, se prop. 2012/13:74 s. 44.
763
Se SOU 1972:47 s. 51 ff. samt där anförda rättsfall.
764
Jfr t.ex. Page, E. S. och Wilson, L. B., Information Representation and Manipulation in a
Computer, 1973, s. 7.
765
Se prop. 1973:33 s. 74 ff.
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2.4.1.2).766 Avgränsningen häremellan motsvarar i detta sammanhang lagstiftarens.767
Det kan uppmärksammas att olika former av IR traditionellt har utvecklats och använts för olika syften. Exempelvis tycks stenografi primärt ha
använts för att möjliggöra snabbare upptagning av informationen än vid traditionellt nedtecknande av bokstäver i text. Krypteringens, även kallad chiffreringens,768 primära funktion är att skydda information från andra mottagarkretsar än den avsedda.769 Vid kryptering representeras redan konkretiserad information i ytterligare efterföljande led, med hjälp av ytterligare
normer som avses hållas hemliga. Detta kan ske såväl personellt som maskinellt och i kombinationer däremellan.770
Relevansen av de nu anförda principerna bakom chiffer vid bevisvärdering har kommit att uppmärksammas i underrättspraxis.771
2.4.1.2

Maskinell informationsrepresentation

Även kommunikation i maskinell mikromiljö förutsätter IR, med liknande
principer som för personell IR.772 Maskinell IR avser här uteslutande sådan
konkretisering som sker intramaskinellt respektive intermaskinellt mellan
utrustning som innehåller digital elektronik och lagringsmedier.773
Vid signalbehandling kan informationsinnehållet sägas komma till uttryck
genom alternativa uttrycksformer.774 Ett exempel kan tas med utgångspunkt i
766

Se a.st.
Se a.st.
768
Såvitt gäller sekretessbestämmelsen i 18 kap. 9 § OSL har chiffrering och kryptering en
närmast synonym innebörd, se t.ex. prop. 1979/80:2 (Del A) s. 143 och prop. 2003/04:93 s.
80, jfr även prop. 1999/2000:117 s. 81.
769
Enligt Fouché Gaines beskrivning, ursprungligen från 1939, innebär chiffrering eller
kryptering en omvandling av klartext till meddelande eller kryptogram, genom användning av
en »hemlig metod» eller ett »hemligt system», jfr formuleringen ”secret writing” i Fouché
Gaines, H., Cryptanalysis, 1939, s. 1. Jfr även Ds 1998:14 s. 26. Jfr dock distinktionen mellan
metoder för att dölja ett meddelandes existens (steganografi) visavi metoder för att endast
dölja informationsinnehållet (kryptering), se t.ex. Oppliger, R., Contemporary Cryptography,
2011, s. 2 f.
770
Under 1600-talet utvecklade den italienske fysikern (Padre) Francesco Lana, ett chiffersystem med symboler som substitut för bokstäver, se Henri, P., La vie et l'œuvre de Louis Braille,
1952, s. 40 f.
771
Om s.k. substitutionschiffer och principerna för informationsinnehålls uttolkning, se t.ex.
domskälen i Malmö tingsrätts dom 2014-02-05 i mål nr B 5416-13, s. 22 ff. Enligt 18 kap. 9 §
OSL gäller sekretess för vissa uppgifter som upplyser om ”chiffer, kod eller liknande metod”
med vissa syften.
772
Maskinell IR kan ske i talrika intramaskinella led av exempelvis felrättande koder m.m., jfr
t.ex. avsnitt 3.3.1.2. I syfte att underlätta läsningen återges inte alla sådana led i denna framställning.
773
IR som sker i maskinell makromiljö behandlas inte i denna avhandling.
774
Jfr t.ex. Bell, G. B. och Boddington, R., Solid State Drives: The Beginning of the End for
Current Practice in Digital Forensic Recovery?, JDFSL 2010, vol. 5, nr 3, s. 2.
767
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ett lagringsmedium av typen hårddisk (HDD). Genom att hårddiskskivan
roterar kan hårddiskens skrivhuvud befästa (skriva) avtrycken,775 och diskens
läshuvud uppfatta avtrycken som därefter uttolkas med tillämpning av regler
för tolkning och representation, här benämnda normer (se vidare nedan). Det
finns i detta exempel ett faktiskt tillvägagångssätt för avtryckens manifestation och ett för avtryckens förnimmelse.
De efterföljande tolknings- och representationsleden kan variera till antalet. Det finns också flera olika avtrycksformer som kan representera informationsinnehåll (jfr avsnitt 1.3.3.1).
Sådan kommunikation sker genom olika gränssnitt samt i/o-enheter. Den
kan ske trådbundet och/eller trådlöst,776 antingen vid autonom intramaskinell
kommunikation och/eller vid intermaskinell kommunikation i nätverk mellan
flera sådana utrustningar.
Genom signalbehandling kan representationer av maskinell och/eller
personanknuten information komma att bearbetas i åtskilliga led, och anta
många alternativa fysiska uttrycksformer.777 I förarbetena till SignL beskrivs
sådan ”digital representation” enligt följande:
”Dagens informationsteknik är inriktad på digital representation av information
där [...] ett informationsinnehåll [...] representeras av ettor och nollor.”778

Även vid maskinell IR kan samma information komma till uttryck i flera
olika alternativa former. Att olika typer av information kan representeras
genom maskinell IR illustreras av följande citat hämtat ur BCS-rapporten
2000 (under rubriken Interpretation of data as evidence):
”A sequence of binary bits may represent binary, binary coded, hexadecimal,
numeric, alphanumeric, date/time or logical data [...or...] may be a fragment of a
program or data file.”779

Maskinell IR förutsätter normer för hur information ska representeras.
Normtyperna kan här delas in i två olika huvudsakliga nivåer, fysiska och
logiska. De elektriska växlingarna i spänning vid signalbehandling sker, liksom avtryck, med tillämpning av normer på fysisk nivå medan t.ex. programmering och exekvering av programvara sker med tillämpning av normer på
logisk nivå.
775

Jfr det tidigare anförda om registrering i avsnitt 2.2.
Jfr benämningen ”trådbunden och eterburen” i Lagrådets yttrande i prop. 2006/07:63 s.
171. Se vidare i avsnitt 3.4.1.
777
Jfr beskrivningen i prop. 1999/2000:117 s. 19 där det anges att representationen ”byter”
fysisk form. Med det här anförda synsättet sker IR i kedjeled vid varje sådant ”byte”.
778
Se prop. 1999/2000:117 s. 19. Regeringen har föreslagit att SignL upphävs i samband med
att den s.k. eIDAS-förordningen träder i kraft under 2016, se not 1118, om förordningen jfr
även det anförda i avsnitt 2.5.3.
779
Se p. 4.3 i BCS-rapporten 2000.
776
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Den yttersta ramen för normer på fysisk nivå kan sägas vara uppställd
genom naturvetenskapliga läror, såvitt gäller olika betingelser för t.ex. mekanik, elektromagnetism (inklusive elektricitet m.m.), vågrörelselära (inklusive radio-, ljud- och ljusvågor m.m.), kvantmekanik, atom- och molekylfysik
samt materialfysik m.m.780 Sådana teorier behandlas inte i denna avhandling
utan används endast som utgångspunkt för vissa exempel.
Elektromagnetism anges ofta som en teknisk utgångspunkt i samband med reglering av kommunikation och kommunikationsutrustning. Som exempel kan anföras regleringen i 1 kap. 1 § 3 st. och 9 § 1 st. YGL, om överföringar med hjälp av
elektromagnetiska vågor, prop. 2012/13:115, vad avser instrument inom det
elektromagnetiska våglängdsspektrat för optisk strålning respektive instrument
som kan utnyttja elektromagnetisk strålning,781 LIFS 2013:3, för lotterier som
förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor samt elektromagnetiska system
i Offentlighetskommitténs definition av telekommunikation782.

Normer på logisk nivå fastställs på olika sätt för olika ändamål. För att
t.ex. kunna registrera, finna och tolka avtryck på ett lagringsmedium behövs
enhetliga metoder och tillvägagångssätt, bland annat genom filsystem.783
Carrier har tidigare uppställt en modell i form av fyra olika abstraktionslager
som kan inordnas under vad som här benämns normer på logisk nivå, nämligen
fysiska medier (physical media), mediehantering (media management), filsystem
(file system) respektive applikationer (application).784

Typiskt sett betingas exempelvis en hårddiskskiva främst av normer som
delvis bestämts genom formatering och som, med anknytning till avtryckens
strukturering, brukar benämnas tracks (spår) och sectors (block alt. sektorer).785 Ytterligare normer för hur avtryck ska struktureras och tolkas kan
t.ex. uppställas genom partitionstabeller786 och av filsystem787.
Genom tillämpning av olika normer i maskinell miljö kan avtryck struktureras i en rad olika typer av logiska filformat (filer) för särskilda använd780

Om uppdelningen av dessa läror, jfr t.ex. Nordling, C. och Österman, J., Physics Handbook for Science and Engineering, 1999, s. 5. Såvitt gäller innebörden av termen elektronisk,
jfr även det anförda i Hjort 2015, s. 23 not 65.
781
Se prop. 2012/13:115 s. 26.
782
Se SOU 1966:60 s. 207.
783
Jfr t.ex. Carrier, B., File System Forensic Analysis, 2005, s. 173.
784
Se p. 3.2 i Carrier, B., Defining Digital Forensic Examination and Analysis Tools Using
Abstraction Layers, IJDE 2003, vol. 1, utgåva 4, s. 5 ff.
785
Jfr Tanenbaum, A. S., Structured Computer Organization, 2010, s. 82–86 samt i Modern
Operating Systems, 2014, s. 26, jfr även Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011,
s. 79. Tidigare förekommande normer är även cylinders (cylindrar) och zones (zoner) vilka
emuleras i vissa nyare system.
786
Jfr Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 79.
787
Jfr t.ex. Carrier, B., File System Forensic Analysis, 2005, s. 173 f.
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ningsområden.788 Lunells beskrivning av den övergripande indelningen i textfiler respektive binära filer kan här tas som utgångspunkt.789 Utifrån detta
perspektiv kan binära filer i sin tur delas in i två huvudtyper med fem underkategorier:
–
–

programfiler samt systemfiler som båda innehåller maskininstruktioner och är exekverbara,790 respektive
datafiler, inställningsfiler och konfigurationsfiler som kan karakteriseras som rent informationsbärande filer.791

I personell miljö kan informationsinnehållet då endast uppfattas genom
användning av viss ändamålsenlig programvara som tillämpar rätt normer
för att tolka det ifrågavarande filformatets struktur och representera filens
avsedda innehåll.792 Vilka normer som avses tillämpas i ett enskilt fall kan
indikeras på olika sätt, vanligtvis genom filändelser.793 Sådana indikerar
vilket filformat som en fil strukturerats i, och därmed samtidigt vilken programvara som avses nyttjas för förnimmelsen.
I olika rättsliga sammanhang har vissa filformat beskrivits som vedertagna794 eller standardformat795. Sådana generella stipulationer bör dock tolkas
med stor försiktighet. Det finns nämligen inga allmängiltiga rättsliga kriterier att tillämpa vid bedömningen av om filformat är vedertagna eller standardiserade. Vissa filformat har definierats genom ISO-standarder (som t.ex.
mediaformatet MPEG-4 med filändelsen ”.mp4” som komprimeringsstandard för film)796 medan andra är utvecklade av privata företag (som t.ex.
Microsofts Windows Media Audio med filändelsen ”.wma”)797. Många for788

Om logiska filformat vid leveranser av pliktexemplar enligt 10 § lagen (2012:492) om
pliktexemplar av elektroniskt material, se t.ex. prop. 2011/12:121 s. 33 f. I 3 kap. 1–9 §§ RAFS 2009:2 uppställs vissa krav på filformatering av databaser och register i samband med
myndigheters framställning, bevarande och överlämnande av s.k. elektroniska handlingar. Om
filer i praxis, jfr även avsnitt 4.4 i denna avhandling.
789
Se Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 194 ff.
790
Jfr a.st. Jfr även Brorssons åtskillnad mellan systemprogramvara, tillämpningsprogramvara respektive systemtillämpningar, Brorsson, M., Datorsystem. Program- och maskinvara,
1999, s. 20 f. samt 15 ff. Brorsson har som exempel på systemprogram angett kompilator,
assemblator, exekveringssystem (run-time system), operativsystem och drivrutiner, se a.a., s.
17. Jfr även SOU 1992:110 s. 87 f.
791
Jfr Lunell i ovan a.st. Filer kan även indelas efter andra indelningsgrunder. Dessa distinktioner är således approximativa.
792
Jfr t.ex. Lunell i ovan a.a., s. 196 och 192 f.
793
Jfr t.ex. a.a., s. 192 f.
794
JK har t.ex. beskrivit en fil med ändelsen ”.pdf” som ett ”vedertaget” filformat, se JK
2135-11-21 (2011-08-05).
795
Om domstolens mottagande av ”elektroniska filer av standardformat”, se t.ex. tingsrättens
remissvar i JO 2013/14 s. 95.
796
Se ISO/IEC 14496-14:2003.
797
Se t.ex. Banerji, A. och Ghosh, A. M., Multimedia Technologies, 2010, s. 178.
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mat är också avsedda för specifika mänskliga perceptionssätt, som t.ex. visuell, auditiv eller audiovisuell förnimmelse.798
En ytterligare sorts normer på logisk nivå tillämpas genom algoritmer.799
Algoritmerna kan sägas bilda ett system av instruktioner, uttryckta i sekventiellt ordnade kommandon.800 Algoritmer kan både tillföras och exekveras
genom signalbehandling. All programvara består av algoritmer.801
Många olika slag av normer och instruktioner på olika nivåer kan därmed
komma att tillämpas vid registrering och tolkning av avtryck. Följaktligen
kan många olika informationstyper på logisk nivå också representeras genom
signalbehandling på fysisk nivå. Därigenom sker således maskinell IR även
mellan respektive nivå.
Det som här benämns normer på logisk nivå har Datastraffrättsutredningen tidigare betecknat som kvasimateriellt.802 Utredningen har även framhållit vikten av att beakta förhållandet, enligt följande:
”Vad som är viktigt när det gäller datorlagrad information är alltså inte varje
enskilt fysiskt tillstånd eller icke-tillstånd eller dess lokalisering utan det
inbördes sambandet mellan dessa tillstånd...”803 (egen kursivering).

Generiska normer för teknisk interoperabilitet vid maskinell IR kommer i
hög utsträckning till uttryck i olika standarder både för logisk och fysisk
nivå.804 I sådana standarder anges specifika regeluppsättningar för bland
annat hur intramaskinell kommunikation och registrering ska utföras, hur avtryck ska se ut och struktureras samt tillvägagångssätt vid intermaskinell
kommunikation.805 Sådana normer utvecklas inte bara av internationella standardiseringsorgan806 utan även av privata företag och blir då ofta föremål för
immaterialrättsligt skydd.807
798

Om olika sensoriska perceptionssätt vid personell gränssnittsackvisition, se avsnitt 3.3.2.
Fiedler har liknat algoritmer vid normer (”Regeln”), Fiedler, H., Rechenautomaten als
Hilfsmittel der Gesetzesanwendung, Deutsche Rentenversicherung, Heft 3, 1962, s. 150. Han
har också anfört att algoritmer ligger till grund för automatisering, Fiedler, H., Rechtsinformatik und juristische Tradition, Festschrift für Hans Welzel zum 70. Geburtstag am 25. März
1974, 1974, s. 169. Termen algoritm anses av vissa ha konceptualiserats av den brittiske matematikern och krypteringsanalytikern Alan Mathison Turing, se TMID, lydelse 2014-06-24.
800
Jfr t.ex. Seipel i SvJT 1970 s. 259 f.
801
Se Tanenbaum, A. S., Structured Computer Organization, 2010, s. 8, jfr t.ex. även Seipel i
SvJT 1970 s. 261.
802
Om denna benämning, se bl.a. SOU 1992:110 s. 79 och 96 ff. (särskilt på s. 98).
803
Se SOU 1992:110 s. 97 f.
804
Översikter av olika organisationer som verkar för it-standardisering på internationell nivå
har tidigare lämnats i IT-standardiseringsutredningens betänkanden, se SOU 2007:47 s. 79 ff.
samt SOU 2007:83 s. 86 f. Termen interoperabilitet används här med samma innebörd som i
Regeringskansliets faktapromemoria 2012/13:FPM44, s. 7.
805
Om olika standardtyper, se t.ex. SOU 2007:47 s. 59 ff.
806
Se i not 804 a.st.
807
Se t.ex. SOU 2007:83 s. 61 ff.
799
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För lagringsmedier har många olika standarder utvecklats. Exempelvis har ett
konglomerat av elektronikföretag tagit fram standarder för Universal Serial
Busses (tillämpligt för t.ex. usb-minnen),808 en ISO-standard har utfärdats för 120
mm optiska cd-romskivor809 och kommunikationsstandarder för signalbehandling
till och från hårddiskar har utfärdats av Serial ATA (SATA)810. I syfte att homogenisera intermaskinella kommunikationer har den s.k. OSI-modellen avfattats
(ISO-standard).811 En rad standarder för mobila kommunikationer har utfärdats
av The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) för systemen
NMT 450 (1G), GSM (2G), UMTS (3G), CDMA450 (3G) och LTE (4G).812 För
att möjliggöra interoperabilitet mellan digital elektronik över internet tillämpas
för närvarande en standardiserad protokollsvit kallad TCP/IP813 och olika protokollversioner814 tillsammans med ett standardiserande regelverk i form av tusentals s.k. Requests for Comments (RFC)815 som administreras av The Internet
Engineering Task Force (IETF)816. Ett ämnesrelaterat exempel är IETF RFC
3227 (Guidelines for Evidence Collection and Archiving). ISO-standarder har
även utfärdats såvitt gäller metoder för kryptering genom signalbehandling817 och
för behandling av digital evidence (om det senare, se vidare i avsnitten 3.6.3.5
respektive 5.1).

808

Se t.ex. Compaq Computer Corporation, Hewlett-Packard Company, Intel Corporation,
Lucent Technologies Inc, Microsoft Corporation, NEC Corporation, Koninklijke Philips Electronics N.V., Universal Serial Bus Specification, Revision 2.0, 2000-04-27. Se t.ex. även
Hewlett-Packard Company, Intel Corporation, Microsoft Corporation, Renesas Corporation,
ST-Ericsson, Texas Instruments, Universal Serial Bus 3.1 Specification, Revision 1.0, 201307-26.
809
Se ISO/IEC 10149:1995(E), se även ISO 9660:1988. Jfr även t.ex. IEC 908:1987 som
avser audio system för cd. Se även i not 804 a.st.
810
Se The Serial ATA International Organization (SATA-IO), Serial ATA Revision 3.2, Gold
Revision, 2013-08-07.
811
Om OSI-modellen, se t.ex. SOU 2002:60 s. 126 f., jfr även SOU 2010:82 s. 13. Se även
ISO/IEC 7498-1:1994 samt t.ex. Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 122
ff. Se även Forouzan, B. A., TCP/IP Protocol Suite, 2010, s. 18 ff. Se även Casey, E. och
Turnbull, B. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 621 ff.
812
Om ETSI, se t.ex. SOU 2007:47 s. 84 ff., jfr även SOU 2007:83 s. 86 ff. samt SOU
1992:110 s. 76. Se även ETSI (utg.), Our standards, jfr även PTS (utg.), Mobiltelesystem,
lydelse 2015-12-31. En grundlig genomgång av de standardiseringsprocesser som föregått
moderna mobiltelefonisystem har redovisats i Hillebrand, Friedhelm (red.), Rosenbrock, Karl
Heinz och Hauser, Hans, The Creation of Standards for Global Mobile Communication GSM, UMTS and LTE from 1982 to 2012, Hillebrand Consulting Engineers GmbH, Bonn,
sept 2013.
813
Se t.ex. Forouzan, B. A., TCP/IP Protocol Suite, 2010, s. 28 ff.
814
Exempelvis avses protokollversionen IPv6 helt ersätta IPv4, se t.ex. IIS (utg.), IPv6,
lydelse 2015-12-31.
815
Se t.ex. Forouzan, B. A., TCP/IP Protocol Suite, 2010, s. 10 ff., samt RFC Editor (utg.),
Official Internet Protocol Standards, lydelse 2015-02-06.
816
Se IETF (utg.), The Internet Engineering Task Force (IETF®), lydelse 2015-02-06.
817
Se t.ex. de respektive serierna ISO/IEC 18033-1–4, ISO/IEC 10118-1–5, ISO/IEC 148881–3 samt ISO/IEC 14742:2010.
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Principerna för IR gäller som tidigare nämnts även vid kryptering genom
signalbehandling vilket innebär ytterligare led av IR.818
Genom signalbehandling, registrering och avtryck kan information representeras i olika fysiska manifestationer och tillstånd.819 I förarbetena till
SignL beskrivs detta på följande sätt:
”Den digitala datamängden kan finnas som högst tillfälliga elektriska strömmar,
som mer permanenta magnetfält på en hårddisk eller som små fördjupningar på
en CD.”820 (egna kursiveringar).

De tillfälliga tillstånd som avses i förarbetesuttalandet benämns i denna
avhandling flyktiga fenomen. Till sådana hör fysiska fenomen som i vid
bemärkelse kan inordnas under vågrörelser, dvs., förutom elektriska strömmar, även radio-, ljud- och ljusvågor m.m. Vad som i denna avhandling –
tills vidare – benämns avtryck hör till de mer permanenta (beständiga) tillstånd som anges i förarbetesuttalandet (jfr avsnitt 2.2).821
Vid all maskinell kommunikation, både ”trådbunden och eterburen”,822
genereras således flyktiga fenomen.
All bevisning som åberopas med ett samtidigt anspråk på att vara kausal
till signalbehandling innehåller således led av maskinell IR. Här bör särskilt
uppmärksammas att all registrering potentiellt kan, men inte behöver innebära ytterligare led av representation.
2.4.1.3

Miljööverskridande informationsrepresentation

Enligt de redovisade principerna för representation kan olika slag av
information i personell miljö representeras i maskinell miljö, och vice versa.
Genom användning av digital elektronik kan därmed exempelvis texter, bilder, filmer och musik representeras både i personell miljö och i maskinell
mikromiljö.823 Vid sådan kommunikation som sker i flera led genom både
personell och maskinell IR, indirekt mellan människor eller direkt mellan
människa och utrustning,824 sker vad som här benämns miljööverskridande
IR. Sådan aktualiseras t.ex. när en person samtalar med en annan i mobiltelefon, skickar eller mottar e-post eller sms eller på andra sätt förnimmer repre818

Om olika typer och metoder för användning av krypteringsnycklar se t.ex. prop. 1999/
2000:117 s. 19 ff. Se även Oppliger, R., Contemporary Cryptography, 2011, s. 8. Jfr även benämningen kryptonycklar i prop. 1999/2000:86 s. 103 f.
819
Signalbehandling kan även komma att representeras språkligt, t.ex. i programmeringssammanhang, vilket behandlas vidare i avsnitt 2.4.1.3.
820
Se prop. 1999/2000:117 s. 19.
821
Jfr den annorlunda benämningen i begreppspropån i avsnitt 6.1.2.
822
Om formuleringen, se Lagrådets yttrande i prop. 2006/07:63 s. 171.
823
Att datakommunikation innebär kommunikation mellan utrustningar respektive människor,
se t.ex. Seipel i SvJT 2000 s. 271.
824
Ibid.
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sentationer av avtryck hänförliga till digital elektronik, exempelvis på en
skärm, mätare eller genom högtalare.825
Även fysiska föremål kan representeras miljööverskridande, exempelvis vid utskrifter med s.k. 3D-skrivare genom programinstruktioner. 826

I sammanhang där sådan kommunikation sker genom programmeringsåtgärder talar man ofta om olika nivåer av språk, beroende på graden av
mänsklig förståelighet i förhållande till representerande algoritmer och kommandon.827 Det kan noteras att miljööverskridande IR även sker när ett
program som uttrycks i ett högnivåspråk representeras genom maskinell IR.
Ett ytterligare exempel på när miljööverskridande IR äger rum är då viss
utrustning med digital elektronik genererar mätresultat som baseras på någon
sensorisk förnimmelse i personell miljö, som t.ex. efter mätning av luftföroreningar, alkoholförekomst i utandningsluft eller ett fordons hastighet.
Offentlighetskommitténs tidigare definition (1966) av telekommunikation
innefattar många av de situationer där miljööverskridande IR äger rum,
nämligen vid:
”...varje överföring, utsändning eller mottagning av tecken, signaler, skrift,
bilder, ljud eller meddelanden av varje slag medelst tråd, radio eller andra
optiska eller elektromagnetiska system.” 828

I samband med diskussioner om handlingsoffentlighetens bestånd under
sådana, för den tiden förhållandevis omvälvande förutsättningar, gav Offentlighetskommittén även följande lägesbeskrivning av vad som här avses med
miljööverskridande IR:
”Den tekniska utvecklingen har medfört, att handlingar i betydelsen papper med
symboler i form av skrivtecken e. d. i vidsträckt omfattning har ersatts med
upptagningar av skilda slag. En adresslista kan ha ersatts av ett register bestående
av stansade adressplåtar. En arkivhandling kan ha avbildats genom mikro[-]
filmning och därefter förstörts. Förhör med vittnen kan ha upptagits på fonetisk

825

Exempel på moderna kommunikationsutrustningar har redovisats i avsnitt 2.1.
Om t.ex. utskrifter av vapen, se Andersson, A., Metro (utg.), Här är värdens [sic!] första
vapen från 3D-skrivare, 2013-05-06. Om 3D-skrivares industriella potential, se t.ex.
COM(2012) 582 final s. 7 f. Jfr även de alternativa benämningarna friformsframställning
(FFF) och friformsframställningsmetoder, se Zhou, J. i NE Nationalencyklopedin AB (utg.),
sökbegreppet »friformsframställning».
827
Jfr Brorsson, M., Datorsystem. Program- och maskinvara, 1999, s. 15 f. och 21. Programmeringsspråk som innefattar kommandon avsedda för mänskliga användare brukar kallas
högnivåspråk medan t.ex. maskinkod (objektkod) benämns lågnivåspråk, jfr t.ex. a.st., jfr
även distinktionen under p. 3.2 i Eden, A. H. och Turner, R., Problems in the Ontology of
Computer Programs, Applied Ontology, vol. 2, utgåva 1, 2007, s. 20.
828
Se SOU 1966:60 s. 207.
826
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väg och icke återgivits i skrift. Datamaskintekniken rymmer en mångfald olika
former för lagring av informationer.”829

Inskrivningskommittén beskrev (1969) vad som här motsvaras av miljööverskridande IR såsom omvandlingar när förhållanden i personell miljö
representeras i maskinell mikromiljö (vid signalbehandling):830
”...bokstäver, siffror och andra tecken – och följaktligen även ord och flersiffriga
tal – omvandlas till elektriska impulser i en datamaskin.”831

I förarbetet till SignL beskrivs det så att representationerna byter fysisk
form.832 Information från personell miljö kan även representeras på olika
sorters lagringsmedier i maskinell makromiljö. Såvitt gäller t.ex. IR på hålkort har Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén (OSK) beskrivit
det så att förhållandena i personell miljö (text) ersätts genom representationen.833 Även Datastraffrättsutredningen har på liknande sätt beskrivit att
information ersätts inom ramen för det som här benämns maskinell IR.834
Med det i denna avhandling anlagda synsättet är utgångspunkten för IR
att informationen i dessa fall varken omvandlas, byts ut eller ersätts, utan att
den tolkas och kommer till uttryck i alternativa och miljööverskridande representerade former.
Vid kommunikation genom miljööverskridande IR kan människor interagera med korta tidsmässiga fördröjningar. Det är därför lätt att uppfatta
kommunikationen som direkt. Det ska understrykas att sådan kommunikation endast sker indirekt – genom representationer av signalbehandling,
registrering och avtryck.
Bevisning som innefattar miljööverskridande IR är vanligt förekommande. Att föra bevisning om omständigheter i personell miljö som är kausala
till signalbehandling, inbegriper att samtidigt göra påståenden och/eller
antaganden om omständigheter i maskinella mikromiljöer. Så som har framgått innefattar sådan bevisning IR inom respektive miljö, och därtill i flera
led. Vid miljööverskridande IR kan således långa kedjor av representationer
bildas i respektive miljö. Miljöerna kan därtill växelvis skifta och avtrycken
variera. Vad bevisningens bedömare bland annat ställs inför är således sammansatta kedjor av representationer, framledes benämnda IR-kedjor. Dessa

829

Se SOU 1966:61 s. 24.
Om ”omvandling” vid digitalisering, jfr även SLBA-utredningens beskrivning i SOU
2004:53 s. 125 ff. (bilaga 2).
831
Se SOU 1969:9 s. 21.
832
Se prop. 1999/2000:117 s. 19.
833
Se SOU 1972:47 s. 51.
834
Se Datastraffrättsutredningens beskrivning av information som kan ”ersättas av andra
laddningar” i SOU 1992:110 s. 97.
830
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kedjor relaterar till och kan betraktas på samma sätt som de av Ekelöf benämnda beviskedjorna.835
Ett karakteristiskt drag för miljööverskridande informationsrepresentationer är därmed att det i praktiken blir svårt att överblicka alla led av representation som föregått sådan bevisning. Det är följaktligen generellt även
svårt att överblicka eller utläsa vilka normer som har tillämpats under representationsflödet.
Dessa förhållanden bidrar till hög komplexitet vid identifieringen av felkällor hos sådant material. Det torde i sådana fall uppställas högre krav än
annars på domsmotiveringens redogörelse för bevisvärderingen.836
För att illustrera hur sådana IR-kedjor kan vara sammansatta ges följande
exempel med utgångspunkt i händelseförloppen vid sms-kommunikation
mellan två personer. I exemplet sammanfaller den faktiska funktionaliteten
med den avsedda, dvs. det avsedda informationsinnehållet har överförts
genom en ”lyckad” kommunikation.

Personell miljö

1

A

[...]

2

X

Y

B

Maskinell miljö
Figur 2.3 Modell för distinktion mellan personell och maskinell miljö

835

Om beviskedja, se t.ex. Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 124 samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s.
182 f. och 202 f. Se även vidare i avsnitten 2.4 och 4.6.
836
Jfr Lindell 1987, s. 114.
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Exempel: Utifrån exemplet ovan (figur 2.3) ska person A i personell
miljö överföra en text som informationsinnehåll till person B genom att
skicka ett sms-meddelande, således för avsedd visuell förnimmelse. I den
personella miljön används logiska normer för språk, bland annat genom
sammansättningar av alfabetets bokstavssymboler. Den konkreta uttrycksformens manifestation i denna miljö förnimms på telefonernas (X och Y) respektive skärm.
När person A matar in sms-meddelandet på telefon X exekverar telefonen
programvara intramaskinellt. Därmed sker maskinell IR i telefonen. Samtidigt sker miljööverskridande IR mellan person A och telefon X. Informationsinnehållet representeras nu även genom konkreta avtryck (elektroner)
som har strukturerats enligt ett visst filsystem837 i telefonen X:s lagringsmedium (i exemplet av flashminnestyp).
Då sms:et sänds exekverar telefon X programvara genom intramaskinell
kommunikation. Det genereras då ibland även avtryck inom telefonens
eventuella övriga lagringsmedier, t.ex. på sim-kortet.
Telefon X, liksom Y, är en s.k. sändtagare som trådlöst kommunicerar
med basstation 1838 genom att sända ut radiovågor,839 dvs. ett flyktigt fenomen. Normer för mobila kommunikationssystem används både av telefonen
och av basstation 1 som uppfattar och tolkar radiovågorna.840 Radiovågorna
har i sin tur strukturerats efter vissa (standardiserade) normer. Härigenom
sker intermaskinell kommunikation mellan telefon och basstation.
Även basstationerna 1 och 2 är sändtagare av radiovågor som genom
annan digital elektronik exekverar programvara och registrerar avtryck. Flera
led av intramaskinell IR sker hos basstation 1, i ytterligare intermaskinella
led mellan basstation 1 och basstation 2 samt intramaskinellt i basstation 2.841

837

Casey och Turnbull har anfört att viss mobil utrustning av tillverkarna Motorola och LG
använder filsystemet BREW (Binary Runtime Environment for Wireless), Casey, E. och
Turnbull, B., Elsevier (utg.) Digital Evidence on Mobile Devices, s. 29 f. (kapitel 20 i Casey,
E. och Turnbull, B. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, se a.a., s. 603). Casey har
även anfört att Apple Inc.:s eget filsystem HFSX används i iPhone, se a.a. (kapitel 20), s. 30.
Apple Inc. har uppgivit att iPhones filsystem har baserats på UFS (Unix File System), Apple
Inc., File System Programming Guide, 2014-09-17, s. 11.
838
Om basstationer, se vidare i avsnitt 4.4.
839
Jfr t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (utg.), Mobiler och master – information om radiofrekventa fält, februari 2013, s. 2. Om termen sändtagare, se t.ex. TNC, Basord i våra fackspråk,
2012, s. 117.
840
T.ex. för systemen GSM och LTE m.fl.
841
Det finns även andra representerande led mellan basstation 1 och 2 som inte åskådliggörs i
denna modell. Såvitt gäller GSM-systemets arkitektur, se t.ex. den schematiska bilden i
Meurling, J. och Jeans, R., The Mobile Phone Book. The invention of the mobile industry,
1994, s. 104. LTE-systemets förhållandevis annorlunda arkitektur åskådliggörs i Dahlman, E.
m.fl., 4G LTE / LTE-Advanced for Mobile Broadband, 2014, s. 121 ff., se även den
motsvarande modellen i a.a., s. 125.
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Basstation 2 kommunicerar med telefon Y genom radiovågor, och i telefon Y exekveras programvara intramaskinellt. Maskinell IR har därmed skett
i samtliga led mellan telefon X och Y. När meddelandet representeras på
telefon Y sker miljööverskridande IR.
Visuella perceptioner sker dels av person A från telefon X, dels av person
B från telefon Y.
2.4.2
Informationsrepresentationernas beståndsdelar
Med utgångspunkt i vad som framförts ovan kan informationsrepresentationernas beståndsdelar sammanfattningsvis struktureras i följande sju
delar, för respektive miljö och led:
a) representationens miljöbetingelse,
b) ett (abstrakt) avsett informationsinnehåll,
c) informationsinnehållets surrogat i en konkret uttrycksform av fysiska
manifestationer,
d) ett manifestationsbärande medium,
e) normer för hur uttrycksformen (c) ska manifesteras, struktureras, uppfattas och tolkas,
f) ett faktiskt tillvägagångssätt för uttrycksformens manifestation och
g) ett faktiskt tillvägagångssätt för uttrycksformens förnimmelse.
Vid kommunikation mellan människor kan ytterligare en beståndsdel
tilläggas:
h) det avsedda sensoriska förnimmelsesättet.842
Sammanfattning
Sammanfattningsvis avser representationsfaktorn att olika slag av information kan representeras på olika sätt och för olika syften. Samma information
kan också representeras i flera alternativa uttrycksformer, som flyktiga
fenomen eller avtryck.843 IR aktualiseras när information förmedlas genom
kommunikation och kan ske i respektive personell och maskinell mikromiljö
samt växelvis mellan miljöerna. I avhandlingen görs distinktioner mellan
personell IR (direkt eller indirekt), maskinell IR (trådbunden eller trådlös,
intramaskinell och intermaskinell) och miljööverskridande IR. Information
kan i personell miljö representeras och/eller förnimmas på vissa sätt för
mänsklig sensorisk förnimmelse, t.ex. visuellt, auditivt och audiovisuellt. All
bevisning som är kausal till signalbehandling innehåller led av maskinell IR.
Det som ofta benämns digitala eller elektroniska bevis består därmed av
sammansatta led av IR.
842

Om olika typer av mänsklig sensorisk förnimmelse, se vidare i avsnitt 3.3.2.
Jfr t.ex. Westbergs beskrivning av den digitala informationens dynamiska karaktär, se
Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 431 f.
843
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Kommunikation mellan människor genom representationer av signalbehandling, registrering och avtryck sker indirekt. Långa IR-kedjor bildas ofta
i respektive miljö. De kedjor av informationsrepresentationer som bildas, IRkedjor, har sin motsvarighet i de beviskedjor som Ekelöf tidigare har åskådliggjort i samband med bevisvärdering. När sådant material åberopas som
bevisning blir IR-kedjorna, och de för IR tillämpade normerna, generellt
svåra att överblicka och följa.
Informationsrepresentationernas beståndsdelar för respektive miljö och
led består av a) miljön, b) informationsinnehållet, c) fysiska manifestationer,
d) manifestationsbärande medium, e) normer för manifestationernas uppkomst, strukturering, förnimmelse och tolkning (på fysisk/logisk nivå), f)
tillvägagångssätt för manifestationer, g) tillvägagångssätt för manifestationernas förnimmelse samt, vid personell kommunikation, h) ett avsett sensoriskt förnimmelsesätt.
En förutsättning för att förmedla och uppfatta ett informationsinnehåll genom representation är genom att tillämpa enhetliga normer vid manifestationernas uppkomst, strukturering, förnimmelse och tolkning. Representationsfaktorn innebär ökade krav på domarens redogörelse för bevisvärderingen.
I avsnitt 4.6 fördjupas resonemangen om vilka konsekvenser som principerna för IR får för bevisvärdering.
Representationsfaktorn bildar en central utgångspunkt för den fortsatta
framställningen.

2.5

Fri bevisprövning som huvudfaktor

Detta delavsnitt anknyter till huvudfaktorerna som har behandlats i det
föregående. En skillnad mellan de förra faktorerna och den förevarande –
principen om fri bevisprövning – är att den senare avser en vedertagen rättsprincip inom den svenska bevisrätten. Huvudfrågan inriktas här mot att
identifiera vilka krav som de lege lata uppställs på bevis av ifrågavarande
slag i ljuset av dessa faktorer. En delfråga är huruvida särskild problematik
uppkommer i samband med kommunikationen av bevisningen i domstol.
Frågan inriktas mot om det uppställs några hinder, och i förekommande fall
vilka, för att i domstol att föra in bevisning hänförlig till implementeringsoch registreringsfaktorerna, och som består av representationsled och karakteriseras av osynlighet. En annan delfråga är vilka krav som uppställs på precisering i samband med att bevisning i form av representationer av avtryck
åberopas, samtidigt med påståenden om vad avtrycken representerar i personell miljö. Frågan inriktas mot domarens utrymme att identifiera och bedöma
bevisningens innehåll, om exempelvis i vilken utsträckning bevisningen
består av indirekt eller direkt kunskap, tolkningar eller antaganden m.m.
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Inledningsvis berörs vissa begreppsmässiga aspekter översiktligt och förhållandet till terminologin i bevishanteringsmodellen.844 Avslutningsvis sammanfattas vissa konsekvenser som den gällande ordningen för med sig för
domare.
Inledning

I ljuset av den fria bevisprövningen har olika aspekter av bevisens hantering
i personell miljö kommit att rättsvetenskapligt diskuteras och avhandlas. Sett
utifrån bevishanteringsmodellen gäller det främst eftersökande, viss kommunikation, tillåtlighetskvalificering och materiell bedömning. Rättsvetenskapliga författare har hittills inte kunnat enas i alla bevisrättsliga frågor. Det
förekommer skilda uppfattningar om både den gällande rätten, och om hur
olika författares respektive uppfattningar om den gällande rätten ska tolkas.
Mot bakgrund av det tidigare angivna syftet med denna del av avhandlingen
behandlas här inte bevisteorier.
Att förhålla bevisning av ifrågavarande sort till den fria bevisprövningens
innebörd och gränser får ses som en förhållandevis svår uppgift. Som
tidigare nämnts, har centrala delar av bevishanteringens aktuella reglering
och rättskällor anor från 1900-talets första hälft. I aktuella bevisrättsliga
framställningar refereras ännu till dessa källor. Detta motiveras av att man så
långt som möjligt velat upprätthålla de processuella principer som fastställdes genom 1948 års rättegångsreform (se vidare nedan).
Utgångspunkten för denna avhandling är att även dessa, tämligen ålderstigna, rättskällor utgör en del av den gällande rätten, som är tillämplig i och
för domstolarnas arbete även om digital elektronik på olika sätt kommit att
inflyta i arbetet. Det är dock fullt möjligt att de hittills redovisade förutsättningarna (implementerings-, registrerings- och osynlighetsfaktorerna) inneburit att bevis- och processrättens grundläggande principer måste frångås i
vissa situationer.845
Det ska också tilläggas att viss reglering har moderniserats. Detta gäller
främst bevishanteringen i brottsutredande verksamhet som rör tillskapande,
eftersökande och ackvisition.846 Även delar av den processuellt relaterade
faktiska hanteringen av bevis i domstol har med tiden moderniserats. Det
gäller i första hand justitieautomationen inom den administrativa hanteringen
(dokumentation och registrering samt intermaskinell kommunikation mellan
domstolar) och presentationstekniken i förhandlingssalarna (presentation), se
vidare i avsnitt 3.4.2. Såvitt gäller både kommunikation och materiell bedömning av bevisning i form av representationer av signalbehandling och
844

Jfr avsnitt 1.3.3.4.
Jfr Heuman, L. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 259. Jfr även Datastraffrättsutredningens långtgående förslag om att i it-miljö helt överge vissa av RB:s traditionella synsätt och
utgångspunkter, SOU 1992:110 s. 345.
846
Se vidare i avsnitt 3.
845
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avtryck, är domstolar i stor utsträckning hänvisade till att tolka äldre rättskällematerial.847
Många av de frågor som uppkommer särskilt för ifrågavarande bevisning
har inte prövats av HD eller i övrigt bemötts inom rättskällorna. I det följande redovisas därför mer generella ämnesanknutna resonemang om den fria
bevisprövningens innebörd och gränser. Det görs här inga anspråk på att
framlägga en uttömmande helhetsbild över all upptänklig problematik.
Bevisterminologiska aspekter behandlas i avsnitt 5.3.
2.5.1
Fri bevisföring, bevisvärdering och bevisprövning
1938 presenterades Processlagberedningens förslag till den då ”nya” RB.848
När denna, i väsentliga delar ännu gällande, lag trädde i kraft drygt nio år
efter att förslaget lämnades, innebar det en förhållandevis genomgripande
förändring av den svenska rättegångsordningen.849 Bland annat reformerades
de bevisrättsliga förutsättningarna. Den tidigare gällande legala bevisteorin,
där den processuella ordningen för åberopande och bedömning av bevis bestämdes i lag,850 ersattes då formellt av en förhållandevis liberalare materiell
bevisteori.851 Genom reformen kodifierades principen om fri bevisprövning,
omslutande både parternas fria bevisföring och domstolens reciprokt fria
bevisvärdering.852 Reformen motiverades av att ordningen enligt den legala
bevisteorin ansågs medföra en hög risk för materiellt oriktiga domar vilket
en fri bevisprövning kunde minska.853
Med RB som förebild har denna bevishantering i stor utsträckning också
fått genomslag i andra fora än de allmänna domstolarna. Principen om fri
bevisprövning gäller i allmänhet även i förvaltningsprocess,854 specialprocess,855 skiljeförfaranden856 och vid förvaltningsmyndigheters ärendehandläggning857. Framställningen i det följande görs därför med utgångspunkt i
RB:s reglering där övergripande beskrivningar ges av de respektive termerna
bevisföring, bevisprövning och bevisvärdering.
847

Jfr Heuman, L. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 249.
Se SOU 1938:43 s. vii och SOU 1938:44. För en grundlig och samtidigt överskådlig redovisning av RB:s reformhistoria, se t.ex. Modéer i SvJT 1999 s. 400–427.
849
Jfr t.ex. SOU 2001:103 s. 77.
850
Jfr t.ex. Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 1 u., 1949, s. 346.
851
Jfr Lindell 1987, s. 63.
852
Se t.ex. Lainpelto 2012, s. 45.
853
Se Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 33.
854
Se t.ex. Ragnemalm, H., Förvaltningsprocessens grunder, 9 u., s. 109 f.
855
I specialprocessuella sammanhang kan RB komma att inflyta som rättskälla på olika sätt,
ibland genom explicita hänvisningar i särskilda processuella bestämmelser, i andra fall genom
förarbetesuttalanden och i en del fall som en följd av allmänna principer och grundsatser, jfr
t.ex. Heuman, L., Specialprocess, 2007, s. 17.
856
Se t.ex. Heuman, L., Skiljemannarätt, 1999, s. 485 och Lindskog, S., Skiljeförfarande En
kommentar, 2012, s. 683 f. samt i a.st. noterna 100 och 101.
857
Jfr t.ex. JO 2009/10 s. 405.
848
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Bevisföringen kan sägas avse en kommunikation av viss information
(bevis) inför domstolens ledamöter. Utgångspunkten, enligt den s.k. omedelbarhetsprincipen, anges uttryckligen i 35 kap. 8 § RB och innebär att bevis
ska kommuniceras under huvudförhandlingen.858 I praktiken sker kommunikationen ofta på ett av två sätt. Bevisningen kan kommuniceras med domstolen i förväg och därefter formellt föras in som processmaterial genom hänvisningar eller presentation under pågående huvudförhandling. Bevisningen
kan också kommuniceras direkt i samband med huvudförhandlingen.
Termen bevisföring används på olika sätt. I förhållande till bevishanteringsmodellen kan det avse endera hanteringen vid tillskapande, ackvisition, kommunikation, representationstillämpning och/eller tillåtlighetskvalificering. Således kan bevisföringen ta sikte på antingen parters förutsättningar för att kunna kommunicera informationen i fråga eller sättet på
vilket informationen kommuniceras. Denna bevishantering benämns på olika
sätt i RB. Vissa av RB:s termer som avser bevisningens presentation överlappar även beskrivningar av ackvisitionen. Med RB:s terminologi kan
bevisning t.ex. framläggas,859 förebringas,860 företes,861 tillhandahållas,862
upptas,863 uppvisas,864 respektive åberopas865.

858

Enligt bestämmelsen kan denna ordning undantagsvis frångås så att bevisen i stället
kommuniceras utom huvudförhandlingen. En förutsättning för detta är att det har meddelats
uttryckliga bestämmelser, se formuleringen ”enligt vad därom är stadgat” i 35 kap. 8 § RB.
Sådana bestämmelser om bevisens upptagning utom huvudförhandling finns t.ex. i 23 kap. 15
§ (under förundersökning), 36 kap. 19 § (förhör med vittne), 37 kap. 3 § (förhör med part och
målsägande som inte för talan), 38 kap. 6 § (skriftlig handling), 39 kap. 2 § (syn), 40 kap. 11 §
(sakkunnig), 41 kap. 3 § (bevisning till framtida säkerhet), 43 kap. 3 § 2-4 st. (såvitt gäller
tvistemål) och 46 kap. 3 § 2-4 st. RB (såvitt gäller brottmål).
859
Se t.ex. 5 kap. 1 § 2 st., 5 kap. 4 §, 35 kap. 13 § 2 st. och 4 st., 36 kap. 16 § 2 st., 42 kap. 6
§ 1 st. p. 3, 43 kap. 8 § 1 st. och 3 st., 43 kap. 9 §, 43 kap. 13 § 2 st., 46 kap. 6 § 2 st., 46 kap.
9–10 §§, 46 kap. 13 § 2 st., 47 kap. 6 § 2 st. p. 2, 50 kap. 4 § 2 st., 50 kap. 9 § 2 st., 50 kap. 19
§, 50 kap. 20 §, 50 kap. 23 §, 50 kap. 25 § 3 st., 51 kap. 4 § 2 st., 51 kap. 9 § 2 st., 51 kap. 19
§, 51 kap. 20 §, 51 kap. 23 §, 52 kap. 3 § 2 st., 52 kap. 8 § 2 st., 55 kap. 3 § 2 st., 55 kap. 9 § 2
st., 55 kap. 13 § 1 st., 56 kap. 3 § 2 st., 56 kap. 8 § 2 st. och 58 kap. 6 a § RB.
860
Se t.ex. 23 kap. 2 §, 35 kap. 2 § 2 st., 38 kap. 4 § (jfr skillnaden mellan ”förete” och
”förebringa”), 40 kap. 5 §, 58 kap. 1 § 1 st. p. 3, 58 kap. 2 § p. 4 och 58 kap. 3 § 1 st. p. 2 RB.
861
Se t.ex. 8 kap. 9 §, 10 kap. 3 § 2 st., 11 kap. 4 §, 23 kap. 14 § 2 st. och 27 kap. 5 § RB.
862
Tillhandahållande relaterar främst till föremål för syn eller besiktning, se t.ex. 17 kap. 14 §
3 st., 23 kap. 14 § 2 st., 30 kap. 12 § 2 st., 38 kap. 5 §, 38 kap. 8 §, 39 kap. 5 §, 40 kap. 5 § 3
st., 42 kap. 19 § 1 st., 45 kap. 12 § 1 st., 49 kap. 5 § p. 3, 50 kap. 12 § 1 st. och 51 kap. 12 § 1
st. RB.
863
Se t.ex. 6 kap. 4 §, 23 kap. 15 §, 35 kap. 8 §, 35 kap. 11 §, 35 kap. 13 §, 36 kap. 16 § 2 st.,
38 kap. 6 §, 40 kap. 5 §, 41 kap. 3 §, 41 kap. 4 § 2 st., 43 kap. 3 § 2–4 st., 43 kap. 13 § 2 st.,
46 kap. 3 § 2–4 st. och 46 kap. 13 § 2 st. RB.
864
Se 38 kap. 6 § 1 st. p. 2 RB.
865
Se 35 kap. 14 § 2 st. RB, jfr även regeringens uppfattning i frågan om att i bestämmelsen
ersätta ordet ”åberopa” med läggas fram, se prop. 2004/05:131 s. 168.
124

Ekelöf har påpekat en terminologisk distinktion mellan bevisning som upptas vid
huvudförhandling, enligt t.ex. 35 kap. 8 § RB, och bevisning som förebringas
enligt andra bestämmelser. Han har påpekat att skillnaden, med ett normalt
språkbruk, har bäring på vilken av de processuella aktörerna som hanterar bevisningen (parter ”förebringar” medan domstolar ”upptar” bevisning).866 Bevisets
upptagande enligt bestämmelsen innebär emellertid att det tillhandahålls domstolen i ursprungligt skick utan att förmedlas genom protokoll,867 dvs. direkt utan
att representeras i ytterligare led. Vittnesbevisning kan förebringas genom förhör med vittnet eller, undantagsvis, genom uppläsning av protokoll som förts
under tidigare förhör. Enligt bestämmelsen är det dock bara genom förhöret som
beviset upptas vid huvudförhandlingen (bevisomedelbarhet).868 Härtill kan dock
anföras att bevisupptagning kan ske ”genom skriftlig handling” enligt 38 kap. 6 §
RB.

Övergripande har bevisvärderingen beskrivits som en för domaren (obligatorisk)869 mental process,870 i form av en intellektuell verksamhet871 av kunskapsteoretisk natur,872 abstrakt bestående av ”…analysen och bedömningen
av den utredning som finns tillgänglig för rätten…”.873 Bevisvärdering har
sagts innebära att fastställa graden av sannolikhet för att vissa påståenden
ska kunna läggas till grund för dom,874 eller, annorlunda uttryckt, ”…själva
avvägningen av bevisens styrka…”875. Sett utifrån bevishanteringsmodellen
sker domstolens bevisvärdering från att respektive bevis presenterats inför
domstolen och fram till och med den efterföljande materiella bedömningen.876 Enligt bl.a. Westberg får domstolen dock inte inta någon ståndpunkt i
avgörandet förrän hela bevisningen är presenterad.877
Termen bevisprövning används inte helt koherent i alla sammanhang.
Med bevisprövning avses i vissa fall ”…alla de tankeoperationer, som måste
komma i bruk för att ta ställning till vad som ska läggas till grund för rättens
866

Jfr Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 28.
Se a.st. samt Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 474.
868
Se Rättegång IV, a.st. Jfr dock SOU 2001:103 s. 201.
869
Bevisvärderingen ingår i den ”…samvetsgrann[a] prövning…” som domstolen enligt 35
kap. 1 § RB är skyldig att företa av i ett mål införd bevisning, s.k. processmaterial, se t.ex.
NJA II 1943 s. 444 f. Bevisvärderingens materiella omfattning kan variera, bland annat
beroende på måltyp, se t.ex. Lindell 1987, s. 116 ff.
870
Se under rubriken ”Allmänt om bevisvärdering” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. 1 § RB (maj 2014, suppl. 76).
871
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 12.
872
Se t.ex. Lindell 1987, s. 38.
873
Se Lambertz i SvJT 2009 s. 1.
874
Jfr Bolding, P. O., Bevisbördan och den juridiska tekniken, 1951, s. 78.
875
Se Diesen 1993, s. 382.
876
Jfr Lindells uppfattning att domstolens bevisvärdering fortlöpande sker under hela rättegångsprocessen, se Lindell 1987, s. 38 not 89. Jfr dock Ekelöf m.fl. som har framhållit att
bevisvärderingen äger rum först under pläderingen och överläggningen, Rättegång IV, 6 u.,
1992, s. 12.
877
Se t.ex. Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 622 f.
867
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avgörande...”878 (egen kursivering). Bevisprövningen innefattar då tydligen
både bevisvärderingen beskriven i föregående stycke, och samtidigt ytterligare aktiviteter hänförliga till domarens avvägningar och resonemang om
bevisen. En sådan aktivitet skulle exempelvis kunna vara ”…prövningen av
om bevisningen når upp till beviskravet”.879 Bevisprövning har med denna
lydelse en vidare innebörd i förhållande till bevisvärderingen, men kan emellertid också, som tidigare anförts, avse själva bevisvärderingen och/eller
bevisföringen.
Bevisföring och bevisvärdering förknippas ofta med de processuella aktiviteter som ombesörjs av domstolar. Vid allmänna domstolar aktualiseras
bevisprövning i brottmål,880 tvistemål881 och vid övriga domstolsärenden882.
Bevisprövning företas även vid allmänna förvaltningsdomstolar i förvaltningsmål,883 i specialmål (t.ex. vid specialdomstolar och nämndsammansättningar)884 och i skiljeförfaranden885. Bevisprövning aktualiseras också i förfaranden som avgörs av privaträttsliga sammansättningar, som t.ex. vid do878

Se Diesen, 1993, s. 382, som i a.st. not 3 hänvisar till Bolding, P. O., Går det att bevisa?,
1989, s. 50.
879
Se t.ex. Lambertz i SvJT 2009 s. 1.
880
De uttryckliga grundläggande rättsliga anknytningsmomenten för allmänna domstolars
bevisvärdering inför slutlig dom i brottmål kan i första hand sägas bestå av 35 kap. 1 §, 35
kap. 3 § 2 st. och 35 kap. 4–5 §§ RB.
881
De uttryckliga grundläggande rättsliga anknytningsmomenten för allmänna domstolars
bevisvärdering inför dom i tvistemål kan i första hand sägas bestå av 35 kap. 1 §, 35 kap. 3 §
1 st. och 35 kap. 4–5 §§ RB.
882
Såvitt gäller ärenden regleras bevisvärdering genom att det i 23 § 1 st. ÄrendeL hänvisas
till RB:s reglering.
883
Se 30 § FPL.
884
Specialdomstolarnas bevisvärdering inför slutlig dom har olika rättsliga anknytningsmoment. Exempelvis kan nämnas 13 § lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten för bevisvärdering inför avgörande av patentmål. För arbetstvister i AD hänvisas i 5 kap. 3 § lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister till RB:s tvistemålsbestämmelser. För Marknadsdomstolens avgöranden saknas i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m. explicita regler
om bevisvärdering. I lagens förarbeten har uttalats avsikten att RB:s principer ska följas även i
Marknadsdomstolen, se prop. 1975/76:34, s. 132. Tillämpligheten av principerna om fri bevisprövning och bevisvärdering har även bekräftats genom vissa uttalanden i Marknadsdomstolens praxis, se t.ex. MD 2013:19, p. 83 samt ordförandens skiljaktiga mening i MD 2012:
11 (om tillämpligheten av dessa principer i mål om konkurrensskadeavgift, se även MD
2009:11, s. 19 f. och 21 ff.). Arrende- och hyresmål, 8 kap. 29–31 d och 12 kap. 68–73 §§ JB,
prövas enligt lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder som saknar uttryckliga bestämmelser om bevisvärdering.
885
Lagen (1999:116) om skiljeförfarande saknar explicita regler om bevisvärdering, se t.ex.
Heuman, L., Skiljemannarätt, 1999, s. 485. Den efter RB utmönstrade principen om fri bevisvärdering torde emellertid även gälla för skiljemännens vidkommande, se a.st. och Lindskog,
S., Skiljeförfarande En kommentar, 2012, s. 683 f. samt i a.st. noterna 100 och 101. Se även
hovrättens motivering i NJA 2012 s. 790. Lindskog har härutöver anfört att parterna i skiljeförfaranden själva kan disponera över bevisvärderingen på avtalsrättslig grund, se Lindskog i
a.a., s. 688 samt i a.st. not 124.
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männamnstvister.886 Rättsligt anknutna bedömningar av lämnad information
förekommer härutöver i andra förfaranden än rent processuella i strikt
bemärkelse. Vissa förvaltningsmyndigheters ärendehandläggning och myndighetsutövning inrymmer exempelvis prövningar som företer likheter med
bevisprövning i domstol.887
I förhållande till ett slutligt avgörande kan även delfrågor föranleda
behov av värdering och prövning av bevis under processens tidigare stadier.
Bedömningarna kan då också komma att utföras av andra aktörer än det
organ som kompetensmässigt förfogar över det slutliga avgörandet. Frågor
som inom ramen för en domstolsprocess ska utmynna i icke-slutliga beslut
kan behöva föregås av bevisprövning som i tiden ligger långt före det avgörande organets (domstolens) materiella bedömning inför det slutliga
beslutet.888 Det kan t.ex. bli nödvändigt för domstolen att bedöma om viss
bevisning uppnår beviskravet för att ett interimistiskt förbud av något slag
ska kunna meddelas,889 eller för att en misstänkt ska kunna häktas.890 En
886

Enligt 7 § 2 st. lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet uppställs krav på domänadministratören att tillhandahålla ett effektivt tvistlösningsförfarande
såvitt gäller tvister om tilldelning av domännamn. Kravet tillgodoses för närvarande genom
att den svenska domänadministratören (IIS), under PTS tillsyn, erbjuder ett s.k. Alternativt
tvistlösningsförfarande (ATF) för domännamnen i toppdomänen ”.se”, IIS (utg.), Tvistlösning,
lydelse 2014-01-15. Enligt förarbetesuttalanden bör ATF ses som ett komplement till en
sedvanlig domstolsprövning för tvister av enklare slag, se prop. 2004/05:175 s. 257. Vid ett
sådant förfarande tillämpas för ändamålet särskilt utfärdade förfaranderegler, se IIS (utg.),
Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen
”.se”, lydelse 2015-07-11. De uppgifter om bevisningen som ska anges inom ramen för ATF
(t.ex. vilken bevisning som åberopas samt bevistema m.m.) regleras i 7 § 1 st. p. 3 och 14 §
förfarandereglerna (rev. 2012), med förebild i RB:s bestämmelser. ATF sker därmed ytterst på
avtalsrättslig grund, genom de förpliktigande avtalsvillkor som registranten ikläder sig i förhållande till domänadministratören/registraren. Jfr även punkten 10 (d) i den inofficiella
svenska översättningen av Rules for Uniform Domain Name Resolution Policy som tillämpas
vid tvistlösning för toppdomänen ”.nu” där det anges att ”[p]anelen ska bedöma huruvida
bevisningen kan åberopas som bevis samt dess relevans, väsentlighet och vikt.”, se IIS (utg.),
inofficiell översättning till svenska av ”Rules for Uniform Domain Name Resolution Policy”,
lydelse 2015-03-05.
887
Jfr t.ex. de skälighetsprövningar som mot bakgrund av “uppgifterna i ärendet” föregår
Skatteverkets beslut om skönsbeskattning enligt 57 kap. 1 § SFL. Jfr även Tullverkets bedömning av sådan bevisning som importörer förutsätts ge in till grund för beslut om att undanta
vissa varor från mervärdesskatteplikt enligt 3 kap. 30 § 2 st. 2 c mervärdesskattelagen (1994:
200). Om distinktioner mellan ärendehandläggning och myndighetsutövning, se t.ex. Bohlin,
A. och Warnling-Nerep, W., Förvaltningsrättens grunder, 2007, s. 61 ff.
888
Icke-slutliga beslut avser sådana beslut varigenom domstolen inte slutligt skiljer saken från
sig (domstolen skiljer sig slutligt från saken t.ex. genom dom eller avvisning), se Rättegång V,
8 u., 2011, s. 282, jfr t.ex. 17 kap. 1 § 2 men. och 30 kap. 1 § 2 men. RB, jfr t.ex. även förvaltningsdomstolars rättsliga grund för inhibitionsbeslut i 28 § FPL.
889
Jfr exempelvis bedömningen av om beviskravet sannolika skäl föreligger till grund för
interimistiskt förbud enligt 15 kap. 3 § 2 st. RB, eller vid varumärkesintrång till grund för
interimistiskt förbud enligt 8 kap. 3 § 2 st. VmL.
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prövning av vissa förhandenvarande bevis blir också nödvändig vid en åklagares bedömning av om ett anhållande eller ett interimistiskt beslut om
hemlig kameraövervakning är påkallat,891 vid en förundersökningsledares
beslut om husrannsakan892 eller vid en polismans bedömning av om ett gripande ska genomföras.893
Även om det för sådana delfrågor tillämpas olika rättsliga instrument och
skilda beviskrav kan bevishanteringen i sig betraktas med utgångspunkt i
bevishanteringsmodellen.894
Utrymmet för bevisningens hantering begränsas samtidigt av vissa rättsliga normer. Exempelvis finns ackvisitionsförhindrande bestämmelser samt
bestämmelser om bevisvärdespresumtioner. Härutöver har bevisvärderingsrekommendationer kommit att utvecklas, främst till följd av EU-rättslig
praxis. Detta ska översiktligt behandlas nedan.
2.5.2
Aspekter av den fria bevisföringen
Att beskriva den berörda bevishanteringen som ”fri” kan uppfattas som
missvisande. Att det råder fri bevisföring innebär inte någon absolut rätt för
parter att under alla omständigheter få ackvirera eller presentera ett fritt urval
av information inför eller under en rättegång. Flera inskränkande normer
gäller bland annat ackvisition, tillåtlighet och bevisvärdering (om de senare,
se vidare i avsnitt 2.5.3).895
Utöver domstolarnas, i praktiken sällan utnyttjade, möjlighet att avvisa
bevisning enligt de fakultativa grunder som anges i generalstadgandet i 35
kap. 7 § RB,896 finns flera situationer som begränsar utrymmet för bevisningens ackvisition. Några exempel på vad Heuman tidigare har benämnt bevisföringsförbud ska få belysa detta.897

890

En bedömning kan då bestå i om något av beviskraven sannolika skäl enligt 24 kap. 1–2
§§ RB, eller endast skälig misstanke enligt 24 kap. 3 § RB, föreligger.
891
Se t.ex. 24 kap. 6 § 2–3 st. RB samt 27 kap. 21 a § 1 st. RB.
892
Se 28 kap. 4–5 §§ RB.
893
Se t.ex. 24 kap. 7–8 §§ RB samt 18 § PolL.
894
Se avsnitt 1.3.3.4.
895
Jfr även Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 621 ff. I Processrättsliga uppsatser (1986)
har Heuman behandlat olika aspekter på inskränkningar av bevisföring och bevisvärdering.
Det finns inga vattentäta skott mellan sådana bestämmelsers respektive tillämplighet. De kan i
många fall betraktas både som uttryck för inskränkningar i bevisens tillåtlighet och som
instruktioner för bevisvärdering, se t.ex. Andersson, S. i Festskrift till Christian Diesen, 2014,
s. 434 ff.
896
Fitger m.fl. har utförligt behandlat avvisningsgrunderna enligt 35 kap. 7 § pp. 1–5, Fitger,
P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. 7 § RB (okt 2014, suppl. 77).
897
Termen bevisföringsförbud har använts i t.ex. Heuman, L., Processrättsliga uppsatser,
1986, s. 42 f. samt i Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 622. Jfr även beteckningen bevisförbud som förekommer i NJA 2003 s. 323 och NJA 2007 s. 1037.
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Bevisning kan under vissa omständigheter inte utkrävas och därmed – i praktiken
– ofta heller inte presenteras i rättegången.898 Beslagsförbudet i 27 kap. 2 § RB
gäller exempelvis vissa skriftliga handlingar.899 Rättsläget är samtidigt oklart när
det gäller hanteringen av sms-meddelanden som inkommer under pågående
förundersökning.900 Genom 36 kap. 5 § RB begränsas ackvisition av uppgifter för
vilka viss sekretess gäller.901 Bestämmelsen begränsar samtidigt ackvisition av
uppgifter från vissa yrkesutövare i förtroendeställning med tystnadsplikt som
t.ex. läkare, psykologer, medlare och präster m.fl.902 Även närståendeförhållanden kan utesluta viss bevisnings ackvisition, t.ex. enligt 36 kap. 3 § och 38 kap. 2
§ 1–2 st. RB.903 Dylika begränsningar gäller också i vissa internationella
förhållanden, t.ex. enligt 1 och 3–4 §§ lagen (1970:86) om befrielse för utländsk
konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål m.m. Vidare kan internationella
överenskommelser inskränka ackvisitioner, t.ex. enligt 5 kap. 1 § lagen (2000:
562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, 904 3 § lagen (2000:343) om
internationellt polisiärt samarbete, 5–6 §§ lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar och 4 kap. 2 § lagen (2000:1219)
om internationellt tullsamarbete.905 Även Skatteverkets ackvisition av uppgifter
vid t.ex. revision, bevissäkring, tillsyn över kassaregister och kontrollbesök begränsas av vissa bestämmelser i 47 kap. 1–2 och 5 §§ SFL. Exempelvis kan
Skatteverkets rätt att använda vissa tekniska hjälpmedel och sökbegrepp inskränkas. Bevisning kan också avvisas med stöd i 46 kap. 4 § 2 st. RB då domstolen
tillser att inget onödigt dras in i målet. 906
Enligt bestämmelsen i 36 kap. 16 § 2 st. RB får ett vittnes tidigare utsagor under förhör åberopas endast under vissa förutsättningar. Vidare kan ledande frågor
898

Bevisning kan likväl komma ackvireras i strid med den här berörda regleringen. Enligt den
vedertagna grundsynen inom svensk bevisrätt utgör detta, i sig, emellertid inget skäl för att
inte tillåta bevisningen i rättegång.
899
Se t.ex. NJA 2015 s. 631, p. 40 där HD har uttalat att beslagsförbudet omfattar även annan
information än skrift och andra bärare av information än papper.
900
Jfr avsnitt 3.2.
901
Jfr även 38 kap. 2 § 2 st. RB.
902
Om det s.k. frågeförbudet med utgångspunkt i äldre rätt, se Olivecrona i SvJT 1947 s. 357.
Frågeförbudet är i viss mån relativt i så måtto att det i en del fall kan efterges genom
samtycke av den till vars förmån tystnadsplikten gäller – dock inte av vittnet, se t.ex. Fitger,
P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 36 kap. 5 § RB (okt 2014, suppl. 77),
jfr t.ex. även Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 473.
903
Denna inskränkning kan antas gälla även när sådan bevisning presenteras i alternativa representationsformer. Efter att en närstående, enligt 36 kap. 3 § RB, vittnat i tingsrätt och därefter vägrat vittna i hovrätten har åklagarens åberopande av vittnesutsagan i protokollform
avvisats i RH 1987:24. I RH 1999:43 avvisades bevisning i form av närståendes uppgifter
lämnade vid polisförhör efter en ändamålstolkning av bestämmelserna i 36 kap. 3 § och 35
kap. 14 § RB. Jfr även bestämmelserna i 36 kap. 6 § RB.
904
Se även regeringens tillkännagivande (2012:605) av överenskommelser som avses i lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Om bestämmelsens tillämpning i praktiken, se t.ex. JO 2007/08 s. 57.
905
Domstolar innefattas i den i lagtexterna använda termen myndighet, se t.ex. Nordh, R.,
Bevisrätt A, 2009, s. 36, jfr SOU 2004:23 s. 61 och terminologin i 2 kap. 9 § 1 st. samt 1 kap.
8 § RF.
906
Jfr t.ex. Diesen i JT 2008–09 s. 91.
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under vittnesförhör avvisas med stöd i 36 kap. 17 § 5 st. RB. Av bestämmelsens
andra mening följer en obligatorisk skyldighet för domstolens ordförande att
övervaka förhören och att avvisa frågor som är uppenbart ovidkommande, förvirrande eller otillbörliga. 907

Viss, i och för sig, ackvirerad bevisning får under vissa omständigheter
över huvud taget inte komma till användning under de förprocessuella stadierna. Så är exempelvis fallet enligt 27 kap. 21 a § 3 st RB i brottsutredningar, när åklagaren beslutat interimistiskt om hemlig avlyssning eller
övervakning av elektronisk kommunikation, alternativt hemlig kameraövervakning, och domstolen därefter funnit att det saknats skäl för åtgärderna (jfr
även 27 kap. 23 a § 2 st. RB). Lagrådet har bland annat påpekat att bestämmelsen får uppfattas vara en avvikelse från de bevisrättsliga utgångspunkterna i brottmål och har anfört att sådan oegentligt åtkommen bevisning inte
kan avvisas från rättegången om den åberopas.908 Regeln är inte försedd med
någon särskild sanktion.909
Skatteverket är enligt 47 kap. 7 § SFL på liknande sätt förhindrat att åberopa
sådana uppgifter och handlingar som undantagits kontroll vid t.ex. revision,
bevissäkring, tillsyn över kassaregister och kontrollbesök (jfr ovan).910

I en del fall kan frågor aktualiseras om huruvida viss bevisning över
huvud taget ska tillåtas i domstol. Tillåtlighetskvalificering är ett sedan länge
främmande synsätt i svensk rätt som har vunnit inträde främst genom Europadomstolens praxis.911 Frågor om bevisnings tillåtlighet kan dock komma i
fråga till följd av vissa faktiska omständigheter vid bevisningens tillskapande, eftersökande eller ackvisition.
Fitger m.fl. har uppräknat ett flertal av Europadomstolens avgöranden
som gäller tolkningen av artikel 6 i EKMR och som kan innebära skyldigheter även för svensk domstol att avvisa bevisning.912 Exempelvis har Diesen
907

Se SOU 1938:44 s. 401. Restriktivitet vid tillämpning av regeln har bl.a. förordats av
Gärde och övriga, Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 511.
908
Se Lagrådets uttalanden i prop. 2013/14:237 s. 143 f. och 298.
909
Om vissa ansvarsfrågor i samband med bevishantering, jfr avsnitt 3.7.
910
Bestämmelsen har endast med språkliga revideringar ersatt den tidigare, nu upphävda,
regleringen i 3 kap. 14 c § taxeringslagen (1990:324), se prop. 2010/11:165 s. 926. Genom
regleringen i SFL upphävdes och ersattes samtidigt bevisförbudet enligt 19 § lagen (1994:
466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet samt de till 3 kap. 14 c § taxeringslagen (1990:324) hänvisande regleringarna i 14 kap. 5 § och 7 a § 2 st. skattebetalningslagen (1997:483), 17 kap. 7 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
och 3 § 3 st. lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.,
se prop. 2010/11:165, s. 926.
911
Se t.ex. Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s. 119 f.
912
Se under rubriken ”Bevisföringen” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. 1 § RB (okt 2014, suppl. 77). Jfr även de rättsfall som anges i prop.
2004/05:143 s. 27 ff.
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anfört att EU-rätten uppställer hinder för en svensk domstol att ta upp erkännanden som tillkommit genom tortyr eller i vissa fall under ett första polisförhör utan att försvarare har närvarat.913 Diesen har även framhållit att
bevis som ackvirerats i strid med viktiga rättssäkerhetsprinciper under förprocessuella stadier kan, och i vissa fall ska, uteslutas ur åtalet.914
Ekelöf har sedan tidigare framhållit tortyr som en presumtiv avvisningsgrund där
bevisupptagningen kan uppfattas som ”...uppenbart oförenlig med grunderna för
rättsordningen här i riket...”.915
När bevisning har tillskapats eller ackvirerats genom otillåtna metoder blir det
relevant att skilja mellan bevisningens tillåtlighet respektive värde.916 Problemsituationer kan uppstå då otillåtna eller otillbörliga metoder används i personell
miljö för att ackvirera bevisning från maskinell miljö, utan att bevisningens
värde i sig påverkas. En sådan situation uppkommer när t.ex. lösenord eller krypteringsnycklar har erhållits av en misstänkt under otillbörligt tvång eller hot,
alternativt genom tortyr,917 och den därigenom ackvirerade informationen sedan
åberopas som bevisning i svensk domstol. Även situationen när en misstänkt
lämnar sådan information utan att först ha erhållit upplysning om sin rätt att tiga
enligt skyldigheten enligt 12 och 12 a §§ FuK ter sig problematisk.918 Diskussioner om bevisningens tillåtlighet kan även föranledas av situationer då polisiära utredare ackvirerar uppgifter genom att själva begå brott (t.ex. dataintrång)
och därigenom utbekommer information ur utrustning som tillhör eller förfogas
över av en misstänkt.

Någon absolut eller tydlig gränsdragning för vad som i dessa hänseenden
får och inte får tillåtas enligt svensk rätt kan i övrigt ännu inte förutses.919
Traditionellt har den svenska rättsordningen påbjudit en generellt tolerant
syn på tillåtligheten av bevis i form av både s.k. överskottsinformation920 och
913

Jfr Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s. 120 f. med där anförda rättsfall. En analys av Europadomstolens dom i fallet Panovits mot Cypern och det svenska rättsläget har framförts av
Andersson och Hopman i JT 2010–11 s. 795 ff.
914
Jfr Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s. 121.
915
Se analogin till nuvarande 12 § lagen (1937:81) om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo i Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 246. Jfr även lagimplementeringsförslagen i Ds
2015:7 avseende Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/48/EU av den 22 oktober 2013
om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och förfaranden i samband med
en europeisk arresteringsorder samt om rätt att få en tredje part underrättad vid frihetsberövande och rätt att kontakta tredje parter och konsulära myndigheter under frihetsberövandet.
916
Jfr t.ex. Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s. 119. Jfr även uppdelningen mellan tillåtlighetskvalificering respektive materiell bedömning enligt bevishanteringsmodellen i avsnitt 1.3.3.4.
917
Jfr t.ex. Soghoian, C., Turkish police may have beaten encryption key out of TJ Maxx
suspect, Cnet (utg.), 2008-10-24, uppdaterad 2009-01-27.
918
Se artikel 3.1 (e) och bilaga 1, punkten D i 2012/13/EU Europaparlamentets och Rådets
direktiv av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden. Jfr även
skäl 18 i a.a. Se även Ds 2013:18 s. 57 ff.
919
Jfr Bring, T. m.fl., Förundersökning, 1999, s. 88.
920
Se t.ex. 27 kap. 23 a § RB, jfr även NJA 2003 s. 323. Westberg har diskuterat rättsfallet
med utgångspunkt i att överskottsinformation bör tillåtas, se Westberg i JT 2003–04 s. 660.
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sådan information som åtkommits genom provokativa åtgärder921 (i syfte att
tillskapa, eftersöka eller ackvirera bevisning om redan begångna brott). Även
olika s.k. karaktärsbevis har ansetts tillåtna,922 liksom anonymt överlämnat
bevismaterial av okänt ursprung923.
I NJA 1998 s. 204 kom tillåtligheten av en (kopierad) videoinspelning av okänt
ursprung att prövas i ljuset av artikel 6 i EKMR i ett mål om mordbrand. Videobandet hade överlämnats anonymt. Några övriga omständigheter kring inspelningens tillkomst kunde inte klarläggas. Med hänvisning bl.a. till att beviset kunnat få visst stöd av annan utredning fann HD att bevisningens förebringande inte
i sig stred mot artikel 6 i EKMR.

EU-rättsliga krav kan på sikt förväntas komma att förändra den svenska
synen på bevisens tillåtlighet även i sådana fall.
Viss problematik har uppstått i samband med att parterna kommunicerat
bevisning genom att använda digital elektronik. I ljuset av den fria bevisföringens princip har en domstols hantering av intermaskinell kommunikation
av bevis föranlett kritik från JO.
En hovrätt kritiserades av JO efter att i samband med en resningsansökan ha
nekat en part att ge in ljudfiler som bevisning genom e-post.924 Med hänvisning
till PuL samt tekniska och säkerhetsmässiga förhållanden vid hovrätten, anfördes
att den inte hade möjlighet att ta emot ljudfiler som bifogats e-post.925 Hovrätten
rekommenderade parten att i stället skicka ljudfilerna på cd eller dvd.926 JO fann
hänvisningarna vara direkt missvisande och uttalade att e-postmeddelanden är att
betrakta som handlingar enligt 33 kap. 3 § 1 st. RB. Enligt JO hade de ifrågavarande meddelandena mottagits i för hovrätten läsbar och uppspelningsbar form
(med filändelserna ”.mp3” och ”.WMA” egen anm.),927 och måste därmed anses
ha kommit in till hovrätten enligt bestämmelsen.

Likartad problematik kan tänkas uppkomma när parter på detta sätt önskar
åberopa bevisning i annat än ett ”vedertaget filformat” eller ”standard[-]
Jfr även regeringens uttalanden om begränsad användning av överskottsinformation i ljuset av
EKMR, se prop. 2004/05:143 s. 27 ff. samt 66 f. Om överskottsinformation från hemlig rumsavlyssning, jfr även regeringens överväganden i prop. 2005/06:178 s. 85 ff.
921
Se t.ex. NJA 2011 s. 638. Om denna term och förhållandet till brottsprovokation och
bevisprovokation, se SOU 2010:103 s. 124 ff. med där anförda hänvisningar. Se även
Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4, s. 6 f. JO har framhållit synsättet att det är exklusivt
förbehållet poliser att vidta provokativa åtgärder, se JO 2015/16 s. 226.
922
Se t.ex. NJA 2007 s. 547 samt Diesen i JT 2008–09 s. 86.
923
Se NJA 1998 s. 204.
924
Se JO 2013/14 s. 69.
925
Se Hab 33 i Hovrättens för Västra Sverige beslut 2012-01-31 i mål nr Ö 4495-11.
926
Se a.st. I yttrandet till JO framhöll hovrätten att den inte uttryckligen vägrat ta emot ljudfilerna utan att parten i stället hade rekommenderats att inge filerna på annat sätt än genom epost, se JO 2013/14 s. 69.
927
Se Hab 31 och 32 i Hovrättens för Västra Sverige beslut 2012-01-31 i mål nr Ö 4495-11.
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format”.928 I avsnitt 3.4.2.1 diskuteras vidare vissa frågor om domstolens
rättsliga förutsättningar i samband med att den mottar ifrågavarande bevisning (genom e-post eller i andra former).
Att inte iaktta vissa processuella tidsfrister kan inskränka tillåtligheten av
bevisning som annars i och för sig skulle vara tillåten. Tvistande parters möjlighet att åberopa bevis inskränks i väsentlig mån efter tillämpning av preklusionsreglerna (de s.k. stupstockarna)929 i 42 kap. 15 och 15 a §§ RB.
Att tidsmässigt fastställa när ett intermaskinellt kommunicerat meddelande anlänt till domstolens server kan i sig bli en bevisfråga.930 Myndigheters mottagande av sådana meddelanden diskuterades bland annat i samband med införandet
av 24-timmarsmyndigheten,931 genom lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration. Regeringen uttalade då
bland annat att den bedömare som har att pröva en sådan tidpunkt i huvudsak är
hänvisad till de aktuella datorsystemens funktionalitet, exempelvis avseende
loggning.932 Vid lagstiftningens tillkomst förutsattes att funktionaliteten i dessa
fall hade ”...en hög grad av säkerhet inbyggd och att flera av varandra oberoende
loggningsfunktioner registrerar förloppet när en handling eller uppgift överförs
till servern som utgör mottagningsställe”. 933 Regeringen uttalade även att man för
att fastställa tid för mottagande även kunde söka ledning i en kvittens som systemet skulle producera och kommunicera med den försäkrade.934 Samtidigt uttalade regeringen att två presumtioner kunde göras tämligen förbehållslöst. Det uppgavs att man i avsaknad av en sådan kvittens kunde förutsätta att något meddelande inte hade överförts till den mottagande servern. Samtidigt uppgavs att man
kunde förutsätta att uppgiften om tidpunkt hos en utfärdad kvittens var korrekt.935
Regeringens uttalanden kan därmed sägas ge uttryck för vad Datastraffrättsutredningen identifierade som en oberättigat hög tilltro till it-material.936 I detta
sammanhang kan man även beakta Masons m.fl. diskussioner om oklanderlighetspresumtioner.937

Även ny, tidigare icke åberopad, bevisning som parterna söker överrumpla med under huvudförhandling kan prekluderas, dvs. avvisas, med stöd

928

Om sådana lokutioner, jfr avsnitt 2.4.1.2.
Om denna term för preklusionsreglerna i 42 kap. 15 och 15 a §§ RB, se t.ex. Brolin, T.
m.fl., Tvistemålsprocessen I, 2008, s. 130.
930
Jfr t.ex. prop. 2003/04:40 s. 41 f.
931
Om uttrycket 24-timmarsmyndighet, se a.a., s. 11.
932
Jfr t.ex. a.a., s. 41 f.
933
Se a.st.
934
Jfr t.ex. a.st.
935
Se a.st.
936
Se SOU 1992:110 s. 412.
937
Jfr Masons uttryck ”The presumption of being in order”, Mason, S. i Electronic Evidence,
2012, s. 149 ff. Om sådana presumtioner i samband med värdering av s.k. ATK-bevis, jfr
även Ekfeldt, J. i Festskrift till Christian Diesen, 2014, s. 505.
929
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i 43 kap. 10 § RB.938 Möjligheterna att införa ny bevisning vid vissa prövningar i överrätt är begränsade på motsvarande sätt enligt t.ex. 50 kap. 25 § 3
st. och 55 kap. 13 § 1 st. RB.
Bevisning av ifrågavarande sort kan även i sådana fall ge upphov till
frågor om tillåtlighet. Bevis som tidigare åberopats i en representationsform
kan t.ex. komma att åberopas i en annan. Frågor om i vilken utsträckning
bevisningen då utgör ett nytt bevis eller inte, samt hur preklusionsregler i
övrigt kan tolkas när det gäller sådan bevisning kan då uppkomma.939
Motbevisning mot s.k. arrendesyn kan varken föras med ifrågavarande bevis
eller på annat sätt, så länge inte en viss klanderfrist har iakttagits enligt 9 kap. 28
§ 1 st. JB.940 I vissa fall uppställs även krav på att själva presentationen av
bevisningen sker på ett visst sätt för att den ska tillåtas.941

Frågor om preciseringskrav i samband med ifrågavarande bevisning kan
inledningsvis besvaras med utgångspunkt i RB. RB:s formella minimikrav
såvitt gäller vissa konkreta uppgifter att ange om bevisningen som parten
önskar presentera inför domstolen, s.k. bevisuppgifter,942 är tämligen rudimentära. I detta hänseende krävs att parten lämnar uppgift om dels 1) ”de
bevis” som åberopas, dels 2) vad parten avser att styrka med varje bevis
(det s.k. bevistemat).943 Bevisuppgifter är obligatoriska och ska lämnas både i
civilprocessuella944 och straffprocessuella945 mål.946 Underlåtenhet att i civil938

Såvitt gäller motsvarande förhållande vid huvudförhandling i brottmål har JO uttalat att
den inte ska innehålla några sådana överraskningsmoment för den misstänkte, se JO beslut
2007-02-13, dnr 1534-2005. Se även kritik mot polisen i JO 2009/10 s. 111 med anledning av
resultatet av en fotokonfrontation som varken redovisats till åklagare eller i förundersökningsprotokollet och som förebringades först under huvudförhandling.
939
Se vidare i avsnitt 5.3.
940
När klanderfristen försuttits föreligger därmed en s.k. praesumtio juris et de jure, om
denna lokution se t.ex. dissidentens skiljaktiga mening i NJA 1986 s. 489. Om motsvarande
äldre bestämmelser i JB, se Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 1 u., 1949, s.
345.
941
Ekelöf har framfört uppfattningen att ett rättegångsombud som lämnats en rättegångsfullmakt i form av en skriftlig handling (se 12 kap. 8–9 §§ RB) i förhållande till domstolen
enbart skulle kunna bevisa sin behörighet genom att förete själva rättegångsfullmakten, se
Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 25 samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 42. Ekelöf har benämnt denna
typ av bevis exklusiva, se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 24 f.
942
Om termen bevisuppgift, se Rättegång V, 7 u., 1998, s. 37 ff. samt Rättegång V, 8 u., 2011,
s. 36 ff.
943
Domstolen behöver dock inte lägga bevisningen till grund just för det angivna bevistemat,
se avsnitt 2.5.3 samt not 1077 i denna avhandling. Utöver de nedan anförda, jfr även övriga
bestämmelser om bevistemat i allmänna domstolar i 35 kap. 10 §, 41 kap. 2 § andra stycket,
52 kap. 3 och 8 §§, 55 kap. 3 och 9 §§, 56 kap. 3 och 8 §§ samt 58 kap. 5 § RB. De uppgifter
som parterna lämnat om bevistemat ska även antecknas i allmänna domstolars målregister, se
6 kap. 4 § 2 RB.
944
I dispositiva tvistemål ska uppgift om bevis och bevistema anges både i stämningsansökan,
42 kap. 2 § 1 st. p. 3 och i svaromål 42 kap. 7 § 1 st. p. 4 RB. Bevistemat åsyftas vidare
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processuella mål lämna bevisuppgifter sanktioneras ytterst genom att målet
eller bevisningen kan avvisas.947 Diesen har uppgett att syftet med bevisuppgiften i brottmål är förutsebarhet och relevans.948
Såvitt gäller den första kategorin av bevisuppgifter har Ekelöf m.fl. anfört
att den endast avser det bevismedel som parten ska använda.949 I fallet då ett
vittne åberopas skulle denna uppgift enligt honom avse vem som ska höras,
inte vad vittnet har att berätta.950 För ifrågavarande bevisning kan det dock i
sig vara problematiskt att stringent åtskilja bevismedel från bevisfakta. Detta
behandlas vidare i avsnitt 5.3.
Utöver den nu redovisade regleringen uppställs inga generella eller principiella hinder i sig för att som bevisning t.ex. åberopa antaganden, indirekt
kunskap, representationer, tolkningar, subjektiva slutsatser, åsikter eller
spekulationer som hänförs till avtryck och signalbehandling. Bevisning kan
presenteras oavsett om den har eftersökts eller ackvirerats i strid med
rättsregler eller rättsgrundsatser, illojalt eller på annat sätt obehörigt (jfr även
avsnitt 3.7).951 Något principiellt hinder för att presentera integritetskränkan-

klarläggas under förberedelsen, enligt 42 kap. 6 § 1 st. p. 3 RB. Jfr även 42 kap. 8 och 22 §§
samt 50 kap. 4 § 1 st. p. 5 och 9 § 2 st. RB. Se även i not 943 anförda lagrum.
945
I brottmål ska uppgift om bevis och bevistema anges i stämningsansökan som avser
domstolens eller åklagarens utfärdande av stämning, 45 kap. 4 § 1 st. p. 4 respektive 45 kap.
16 § 2 st. RB samt vid enskilt åtal, 47 kap. 2 § 1 st. p. 4 RB. Jfr även 45 kap. 10 § 1 st. och 17
§, 47 kap. 6 § 1 st. p. 2 och 7 § 2 st. samt 51 kap. 4 § 1 st. p. 5 och 9 § 2 st. RB. I brottmål är
vissa bevisteman obligatoriska för åklagaren att ange, såsom den brottsliga gärningen samt
tiden och platsen för förövandet, se 45 kap. 4 § 1 st. p. 3 och 47 kap. 2 § 1 st. p. 2 RB. Se även
i not 943 anförda lagrum.
946
Något omdebatterat är huruvida denna skyldighet innefattar all bevisning eller endast
muntlig och skriftlig bevisning i stämningsansökan i tvistemål enligt 42 kap. 2 § 1 st. p. 3, se
t.ex. Rättegång V, 8 u., 2011, s. 37 samt i a.st. not 82 med där anförda referenser. Ett ytterligare krav som uppställs är att det finns en relevans mellan beviset och bevistemat, se t.ex.
Lindell 1987, s. 103 f. samt 150 ff. Fitger m.fl. har utförligt behandlat avvisningsgrunderna
enligt 35 kap. 7 § pp. 1–5, se i not 896 a.st.
947
Se 42 kap. 3-4 §§, 47 kap. 3-4 §§ och 35 kap. 7 § RB. Fitger m.fl. har i detta hänseende
ansett att endast uppgiften om ett visst bevis kan vara tillräckligt utan att bevistemat behöver
anges särskilt. Som exempel har anförts ett bevis rörande blodprovsanalys vid rattfyllerimål,
Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 45 kap. 4 § RB (okt 2014,
suppl. 77).
948
Se Diesen i JT 2009–10 s. 514.
949
Se Rättegång V, 8 u., 2011, s. 36 samt Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 42 kap. 2 § RB (okt 2014, suppl. 77). Om problematiken med termerna bevismedel och bevisfakta såvitt gäller bevis som är kausal till signalbehandling, se avsnitt 5.3.
950
Ibid.
951
Jfr under rubriken ”Bevisföringen” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. 1 § RB samt Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. 14 § RB (okt 2014,
suppl. 77). Jfr även Westberg i JT 2003–04 s. 664.
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de uppgifter uppställs heller inte.952 Uppgiftstyperna kan också presenteras
sammanblandade med varandra. Så som anförts ovan uppställs enligt RB
endast generella krav på bevisuppgifternas innehåll. Det uppställs därmed
inga särskilda krav på att precisera till vilken kategori, eller vilka kategorier,
av de nu nämnda uppgiftstyperna som sådana »blandade» bevis tillhör.
Samtliga nu exemplifierade uppgiftstyper kan utan särskilda hinder
presenteras i olika representationsformer. Det uppställs inget särskilt krav på
att ange informationsrepresentationers olika beståndsdelar inför presentationen av sådan bevisning (jfr avsnitt 2.4.2). I praktiken är bevisuppgifter
därför ofta så oprecisa att de inte kan tas som utgångspunkt för att uppfatta
bevisningens bakomliggande sammansättning.953 Huruvida som bevisning
åberopade muntliga utsagor, skriftliga utlåtanden och övriga inlagor är
baserade på godtycke eller intuition, alternativt särskild erfarenhet och/eller
utbildning, framkommer därmed inte alltid. I många fall ankommer det ovan
anförda således helt på domstolen att analysera och utröna enligt den fria
bevisvärderingens princip (se avsnitt 2.5.3).
Anonyma vittnen anses generellt inte vara tillåtna i svensk domstol (jfr 36
kap. 10 § och 33 kap. 1 § 5 st. RB).954
En förutsättning för att exempelvis ett undersökande subjekts vittnesmål ska
kunna presenteras är således att vederbörande (kan) identifieras.955

Skriftliga vittnesattester ska enligt 35 kap. 14 § RB vidare – i regel – inte
tillåtas annat än undantagsvis i rättegång.956 En väsentlig skillnad råder i
detta hänseende mellan förutsättningarna i civil- respektive straffprocessuella mål. Medan parter i dispositiva tvistemål gemensamt kan acceptera
sådan bevisning enligt 35 kap. 14 § 2 st. RB, får den i brottmål endast användas under vissa i lagrummets första stycke angivna omständigheter.957 Be952

Domstolen kan dock enligt 35 kap. 7 § p. 1 RB vägra att ta upp bevis som förebringas uteslutande i chikanöst syfte, se SOU 1938:44 s. 384. Fitger m.fl. har utförligt behandlat avvisningsgrunderna enligt 35 kap. 7 § pp. 1–5, se i not 896 a.st.
953
Se avsnitt 1.1.3 med där anförda exempel.
954
Se SOU 2010:14 s. 312 samt Schelin 2006, s. 73 och i not 237 a.st. anförda rättsfall. Se
även JO 2008/09 s. 140 där det framhålls att endast polis med kvalificerad skyddsidentitet kan
uppträda anonymt som vittne (a.a., s. 154). Jfr även JO 2002/03 s. 67. Se även Bring, T. m.fl.,
Förundersökning, 1999, s. 84 ff. med anförda hänvisningar. I vissa fall kan det dock krävas
att den tilltalade aktivt efterfrågar vittnets identitet, jfr a.a., s. 87. Jfr även Insynsutredningens
slutbetänkande vad gäller kringgåenden av förbudet genom att t.ex. låta poliser återge sådana
uppgifter, se SOU 2010:14 s. 168.
955
Ibid.
956
Se prop. 2004/05:131 s. 165 f. samt SOU 1938:44 s. 388, jfr t.ex. Heuman, L., Specialprocess, 2007, s. 76. Flera undantagssituationer har med tiden mjukat upp bestämmelsen i 35
kap. 14 § RB, se t.ex. prop. 1986/87:89 s. 172. Om förbudet mot vittnesattester, se vidare
Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 48 ff., se även Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 488 ff.
957
Jfr t.ex. RH 1999:43. Jfr även den uttryckliga bestämmelsen som tillåter sökanden att inge
vittnesattester i vissa mål som handläggs av Kronofogden, se 40 § lagen (1990:746) om betal136

stämmelsen motiveras bland annat av att uppteckningar av utsagor i allmänhet anses vara otillförlitliga och ha ett lågt bevisvärde.958 Processlagberedningen hänförde denna motivering till principen om bevisningens omedelbarhet.959 Denna princip sammanhänger med bestämmelsen i 35 kap. 8 § RB
vilken Ekelöf har angett som bevisomedelbarhetens lagliga grund.960 Med
utgångspunkt i Ekelöfs skildringar kan bevisomedelbarhetsprincipen beskrivas så att den tar sikte på när bevisningen upptas i förhållande till huvudförhandlingen.961 Principen efterlevs genom att bevisningen kommuniceras med
domstolen under själva huvudförhandlingen.962
Man kan mot denna bakgrund diskutera tillåtligheten av många skriftliga
handlingar som förekommer i brottmål. Så kallade ”masttömningsprotokoll”
och ”it-forensiska analysprotokoll” som tillkommer under förundersökningsstadiet torde uteslutande vara upprättade med anledning av förestående
rättegångar. Sådant material åberopas med inneboende anspråk på att innehålla autentiska uppgifter och rön i samband med bland annat undersökningar av datorer, mobiltelefoner och annan utrustning med digital
elektronik. Ofta innehåller det olika redovisningar av fakta tillsammans med
nedtecknade iakttagelser, antaganden, tolkningar, åsikter och slutsatser av
och om signalbehandling.963 Flera uppgiftstyper i sådana inlagor är närmast
att hänföra till skriftliga utsagor om vittnesuppgifter och/eller i vissa fall
sakkunnigutlåtanden.964 Konvergenser mellan uppgiftstyperna försvårar
ibland även identifieringar av vad som hör till respektive kategori. Innehållet
kan även ha blandats med andra uppteckningar och berättelser som härrör
från tiden före rättegången.
Det kan därför argumenteras för att delar av innehållet i sådan bevisning
har karaktär av berättelser enligt bestämmelsen i 35 kap. 14 §. Denna typ av
bevisning skulle därmed vara tillåten endast i de fall som anges i lagrummet.
Det tycks i detta hänseende föreligga en principiell skillnad mellan å ena
sidan fallet när varken parterna eller domstolen har anledning att ifrågasätta
utsageutfärdarens trovärdighet, respektive i fallet då utsagans innehåll ifrågasätts av exempelvis en tilltalad. Med utgångspunkt i Gärdes m.fl. resonemang tycks utrymmet för skriftliga utsagors tillåtlighet vara större i den
förra, än i den senare situationen.965 Lindell har vidare anfört att förbudet har

ningsföreläggande och handräckning för mål om särskild handräckning, om bestämmelsen se
vidare i Heuman, L., Specialprocess, 2007, s. 76.
958
Se SOU 1938:44 s. 388.
959
Se a.st.
960
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 28. Jfr även SOU 1938:44 s. 384.
961
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 28.
962
Jfr även SOU 1992:110 s. 413 f. och i not 11 a.st.
963
Jfr pp. 4.4, 6.4 (c) och 6.5 (b) i BCS-rapporten 2000.
964
Jfr även Heuman, L. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 262.
965
Jfr Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 492.
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frångåtts i praxis, bland annat för läkarintyg och handlingar som utfärdats av
tjänstemän.966
I RH 2011:14 har uttalats att polismäns anteckningar (s.k. platsprotokoll) i regel
godtas som bevisning i mål om hastighetsöverträdelser i samband med att rutinmässiga hastighetskontroller har utförts med godkända och kontrollerade mätningsinstrument. I detta sammanhang bör uppmärksammas att s.k. it-forensiska
undersökningar (här benämnda missivdrivna it-undersökningar) varken utförs
med mätinstrument som genom någon reglering är godkända eller på andra sätt
kontrollerade. Tilläggas bör även att sådana undersökningar i brottmål i många
fall inte utförs av poliser utan av s.k. civilanställda tekniker (se vidare i avsnitt
3.6).

Samtidigt föreligger en skillnad mellan situationen då skriftliga utsagor
åberopas självständigt, respektive när de är kompletterade av muntliga förhör med intygsutfärdaren. Utrymmet för skriftliga utsagors tillåtlighet har
ansetts vara större i det senare fallet än i det förra.967
Inlagor av dessa slag förekommer både i civilprocessuella, förvaltningsprocessuella och straffprocessuella sammanhang och ingår i de senare fallen
ofta i förundersökningsprotokoll. Trots att de i många fall torde kunna anses
utgöra vittnesattester (35 kap. 14 § RB) och/eller sakkunnigutlåtanden (40
kap. RB), åberopas sådana inlagor i princip alltid formellt som skriftligt
bevis (38 kap. RB).
Även annan rättslig problematik aktualiseras i ljuset av den fria bevisföringens princip. Ekelöf har anfört att bevisningen för kedjans slutliga led i
allmänhet blir säkrare ju färre led beviskedjan har.968 Ekelöf har härvid, med
utgångspunkt i tidigare gällande rätt, framhållit att man vid beviskedjor
”skall” använda det bevismedel som gör kedjan så kort som möjligt enligt
vad han kallat principen om det bästa bevismaterialet.969 ”Sämre” bevismedel, dvs. som består av längre beviskedjor, skulle enligt Ekelöf få nyttjas
endast när andra ”bättre” bevismedel inte står till buds.970
Principen om fri bevisföring kan därmed tydligen komma att ställas mot
och hamna i konflikt med principen om det bästa bevismaterialet.971 Det får
sägas vara oklart huruvida Ekelöf menat att det anförda skulle gälla som en
966

Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 489.
Se t.ex. Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. 14 § RB
(okt 2014, suppl. 77).
968
Jfr Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 27 och 142.
969
Se t.ex. a.a., s. 26 ff. Jfr även Westbergs omskrivning av principen om det bästa bevismedlet, se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 428 ff. och 621, jfr även anmärkningen om
detta i Mellqvists anmälan i SvJT 2011 s. 983 f. I förarbeten har benämningarna använts
synonymt, se t.ex. SOU 2001:103 s. 203 jfrt med SOU 1982:26 s. 439.
970
Jfr Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 27 och 30. Jfr även Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s.
430.
971
Jfr uttalandet i SOU 2001:103 s. 202.
967
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obligatorisk rättslig utgångspunkt – de lege lata – vid bedömningar av
bevisnings tillåtlighet, eller som en generell rekommendation de lege ferenda
vid bevisvärdering. Till skillnad från principen om bevisomedelbarhet har
Ekelöf inte angett någon laglig grund för principen om det bästa bevismaterialet. I stället har han anfört att vissa stadganden ”präglas” av den senare
principen.972 Fitger m.fl. tycks vidare ha satt likhetstecken mellan de båda
principerna, trots Ekelöfs åtskillnad dem emellan.973
Ekelöfs uttalanden tycks i flera sammanhang ha tolkats enligt det förra
synsättet, med de långtgående konsekvenser som hör därtill.
Schelin tycks ansluta sig till den uppfattning som i detta hänseende framfördes
av 1999 års rättegångsutredning. 974 Hon har anfört att det inte finns någon ovillkorlig rätt för parter att själva bestämma vilken bevisning som ska anföras och
hur den ska läggas fram.975 Om det finns olika sätt att lägga fram (presentera)
bevisning skulle domstolen, enligt Schelin, ha den slutliga bestämmanderätten. 976
På detta sätt menar hon att den fria bevisföringen skulle vara kringskuren.
I den sjunde upplagan av Ekelöfs serie Rättegång (fjärde häftet) framhålls att
principen inte är konsekvent genomförd i RB.977 Uppfattningen tycks i övrigt
vidmakthållas.978
Lainpelto har framfört att principen för svensk del tycks motiveras såväl av
processekonomiska hänsyn som epistemologiska, det senare såvitt gäller bedömarens underlag.979 Hon har uttryckt sig i betydligt försiktigare ordalag om principens tillämpning, bl.a. om att man ”bör välja” viss bevisning framför annan. 980

Ett strikt upprätthållande av principen om det bästa bevismaterialet skulle
innebära att viss bevisning inte skulle få tillåtas enbart på den grunden att
bevisningen har ett jämförelsevis lägre (»sämre») bevisvärde än annan bevisning.
Mot detta synsätt kan flera invändningar riktas, inte minst i beaktande av
den ifrågavarande bevisningens bakomliggande förutsättningar.
Principen är, för det första, oförenlig med Processlagberedningens utgångspunkt om att: ”...någon begränsning ej uppställes i fråga om de
kunskapskällor, som få användas för sanningens utletande...”981 eller ”...i
fråga om arten av det material [...] som få användas härför...”982.
972

Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 27.
Se under rubriken ”Bevisföringen” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 35 kap. 1 § RB (okt 2014, suppl. 77). Jfr Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 28 f.
974
Se SOU 2001:103 s. 201 f.
975
Se Schelin 2006, s. 75.
976
Se a.st.
977
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 45.
978
Jfr t.ex. a.a., s. 311.
979
Se Lainpelto 2012, s. 265 f.
980
Se a.a., s. 266.
981
Se SOU 1938:44 s. 377.
982
Se Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 476
973
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Någon sådan avvisningsgrund framgår, för det andra, heller inte ur 35
kap. 7 § RB.983
Redan den ifrågavarande bevisningens grundläggande sammansättning
tycks, för det tredje, innebära en konflikt med denna princip. Dels kan bevisningen i sig klonas984 och/eller kommuniceras i oöverskådliga led, dels kan
den representeras i alternativa former. I vissa fall påverkas bevisningens
informationsinnehåll av IR-kedjorna, i andra fall förändrar kedjorna över
huvud taget inte bevisningens informationsinnehåll. Parternas valfrihet och
rätt till fri bevisföring torde i detta hänseende inte kunna inskränkas av att
det förhandenvarande bevisets enskilda värde, i förhållande till annan bevisning, bedöms vara lägre eller högre.985
Synsättet står, för det fjärde, i strid med de upprepade uttalanden som
framförts i olika sammanhang genom åren om att det enligt svensk rätt inte
uppställs några begränsningar i utrymmet för parter att åberopa, eller för
domare att beakta, it-material som bevis.986
Såvitt gäller ifrågavarande bevis torde, för det femte, sådana frågor om
beviskedjornas längd dessutom i sig då kunna bli tvistiga. Det skulle
förorsaka bedömningar som inte kan baseras på annat än rena påståenden
och antaganden, alternativt spekulationer, exempelvis om kedjesammansättningar och behandling i respektive kedjeled (jfr t.ex. avsnitten 3.4–3.5).
När det gäller ifrågavarande bevis bör det således stå parten fritt att välja
dels det/de representationsled, dels den representationsform, som parten
önskar – eller kan – presentera. En part måste av praktiska skäl obehindrat
t.ex. kunna åberopa en skärmdump som representation av innehållet på en
webbplats, även om domstolens syn av webbplatsen skulle utgöra ett i teorin
»bättre» bevismaterial enligt principen ovan.987
En del av problematiken som följer av utrymmet för alternativa uttrycksformer kan vidare illustreras genom följande exempel:
En rådman kritiserades av JO för sin hantering av en åberopad cykeldator i ett
brottmål.988 En cyklist stod åtalad för att inte ha stannat med cykeln på ett korrekt
sätt vid stopplikt. Åklagarens bevisning bestod av en polismans vittnesmål.989
Till huvudförhandlingen hade cyklisten tagit med en cykeldator och åberopade
dess innehåll till styrkande av att cykeln hade varit stillastående vid stopplikten.
Med hänvisning till säkerhetsskäl uppgav domstolens ordförande att det inte var

983

Jfr även Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 621.
Jfr t.ex. prop. 1999/2000:117 s. 19.
985
Jfr Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 620 och 624.
986
Se t.ex. Ds 1998:14 s. 79. Se även SOU 1992:110 s. 411. Se även Regeringens remissbrev
N2015/4373/EF, s. 55.
987
I detta exempel förutsätts att webbplatsens innehåll alltjämt kan uppfattas vid syneförrättningen.
988
Se JO 2013/14 s. 95 samt Malmö tingsrätts dom 2012-01-26 i mål nr B 6572-11.
989
Se anförd dom.
984
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tillåtet att ansluta cykeldatorn till tingsrättens datorer.990 Den tilltalade cyklisten
åberopade då i stället utskrifter av cykeldatorns innehåll (dvs. i en annan representationsform, egen anm.). Domstolen ansåg inte utskrifterna tydligt ha utvisat
ifall, eller var, cyklisten hade saktat ned hastigheten. Åtalet bifölls. JO ansåg att
domstolens ordförande i den förevarande situationen haft en skyldighet att genom materiell processledning klarlägga om cyklisten verkligen önskade förete
bevisningen genom utskrifter (jfr 46 kap. 4 § 2 st. RB). Ett alternativt lämpligt
tillvägagångssätt hade enligt JO varit att domstolen i stället förelagt åklagaren att
komplettera förundersökningen med en undersökning av cykeldatorn (jfr 45 kap.
11 § RB).991

Utöver vissa frågor om utredningsstandard och utredningskrav som inte
närmare ska behandlas här,992 accentueras problematiken kring alternativ representation av bevisningen i ljuset av principen om det bästa bevismaterialet. Ifall åklagaren, i fallet ovan, hade kompletterat förundersökningen
med en polisiär it-forensisk undersökning av cykeldatorn, utförd vid någon
av Polismyndighetens regioner, skulle principen om det bästa bevismaterialet ha förhindrat att utredningen sedan åberopades som bevis.
Undersökningen av cykeldatorns innehåll kunde i det ifrågavarande fallet
nämligen utföras med betydligt enklare medel – genom att ansluta den till en
dator direkt i domstolen. Principen om det bästa bevismaterialet skulle
därmed inte upprätthållas om cykeldatorn först avlägsnas och förs till
Polismyndigheten, för att sedan undersökas, och därefter redovisas i ett
upprättat protokoll, som i sin tur därefter ska kommuniceras genom e-post,
och som därtill ytterligare kan komma att representeras i multipla led.993
Att bevisningen upptas omedelbart vid huvudförhandlingen inför den dömande
domstolen, och inte genom protokoll som upprättats vid sidan av, ansåg Processlagberedningen utgöra en ”...förutsättning för bevisbedömningens tillförlitlighet
...”.994

990

Jfr 13 § samt 2 § 3 st. i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2012:1) om informationssäkerhet för gemensamma IT-system. Uppgiften framkom genom tingsrättens remissvar till JO,
vid huvudförhandlingen gjordes emellertid inga anteckningar om att detta yttrats av ordföranden, jfr 6 kap. 3 § 1 st. pp. 7 och 9 samt 2 st. RB samt se ab 10 i anförd dom. Se även
vidare i avsnitt 3.4.2.2.
991
Ett alternativ som JO berörde hade varit att domstolen ex officio inhämtat sådan bevisning
(35 kap. 6 § RB).
992
Se vidare i avsnitt 7.1.
993
Jfr även Datastraffrättsutredningens diskussion kring principen om det bästa bevismedlet
avseende ”IT-material”, SOU 1992:110 s. 410 ff. Utredningen tycks inte ha uppmärksammat
den här anförda motsättningen.
994
Se Processlagberedningens uttalanden om bevisningens omedelbarhet i SOU 1938:44 s.
22.
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Genom det nu anförda framgår att denna princip måste utgå från andra
bedömningskriterier än beviskedjornas längd om den ska kunna tillmätas
relevans i it-miljö.
Nationella samordnaren mot våld i nära relationer tycks dock ha utgått från det
traditionella synsättet. Detta har exempelvis kommit till uttryck genom följande
uttalande om sms och beslag: ”Genom att beslagta det skriftliga meddelandet
direkt från avsändaren garanteras principen om bästa bevismedel.”995

Parters möjligheter att i övrigt presentera skriftliga inlagor eller anföranden under huvudförhandling kan också inskränkas genom 43 kap. 5 § respektive 46 kap. 5 § RB (muntlighetsprincipen). Heuman har i detta hänseende fört resonemang kring parters användning av den presentationstekniskt
orienterade programvaran PowerPoint i domstol,996 i ljuset av de grundläggande processuella principerna.997 Man bör i detta hänseende skilja bevisföringen från andra aktiviteter i processen som företas med hjälp av presentationsteknik, som sakframställan och plädering.998
Att viss felaktig bevishantering i övrigt kan föranleda straffrättsligt och
disciplinärt ansvar samt kritik från regeringens och riksdagens högsta
ombudsmän behandlas översiktligt i avsnitt 3.7.
Det kan i övrigt uppmärksammas att skilda avgörandeformer regleras på olika
sätt. Exempelvis är utgångspunkterna annorlunda i summariska processer. I mål
om betalningsföreläggande och vanlig handräckning är muntlig bevisning utesluten medan vittnesattester kan användas i mål om särskild handräckning.999
I de övriga EU-medlemsstaterna är synen på bevisnings tillåtlighet generellt
striktare än i Sverige. Enligt exempelvis tysk rättspraxis (från Bundesverfassungsgerichts) kan integritetskränkande bevis förbjudas från rättegången i civilprocessuella mål, såsom t.ex. hemliga ljudupptagningar, avlyssning av samtal
genom minisändare, riktmikrofoner eller interntelefoner eller användande av
personliga anteckningar såsom dagböcker och intima brev som tillgripits olovligen.1000 Enligt engelsk rätt får innehållet i meddelanden genom telekommunikation (t.ex. telefonsamtal, fax och e-post) som har upptagits eller avlyssnats
995

Se SOU 2014:49 s. 301.
Programvaran ”PowerPoint” saluförs av företaget Microsoft och ingår i s.k. Office-sviter
eller Office-paket tillsammans med andra programvaror som t.ex. ”Word”, ”Excel” och
”Outlook” m.fl., se Microsoft (utg.), Office-sviter, lydelse 2015-12-11.
997
Se Heuman, L. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 259 ff.
998
Problematiken med konvergenser har bland annat uppmärksammats i IT i domstolsprocessen Redovisning av ett seminarium, Det IT-rättsliga observatoriets rapport 52/2002, s. 29. Om
sakframställan, jfr t.ex. 43 kap. 7 § och 46 kap. 6 § RB. Så som påpekas i en senare upplaga
av Ekelöfs serie Rättegång har dock varken sakframställan eller sakframställning någon entydig innebörd, se Rättegång V, 8 u., 2011, s. 83 not 22 med där anförda referenser. Om plädering, jfr t.ex. 43 kap. 9 § och 46 kap. 10 § RB.
999
Se t.ex. Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 25 samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 41.
1000
Se EU-kommissionen (utg.), Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område samt european Justice, Den europeiska e-juridikportalen, 2015-03-01.
996
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olovligt inte användas som bevisning i rättegång. 1001 Enligt fransk rätt får domstolen i civilprocessuella mål inte beakta sådan bevisning som åtkommits på
”bedrägligt” vis, t.ex. med hjälp av dold kamera eller genom inspelning av telefonsamtal utan den avlyssnade personens vetskap eller utan hänsyn till den
berörda personens privatliv.1002

2.5.3
Aspekter av den fria bevisvärderingen
Principen om fri bevisprövning tar, som anförts, även sikte på bevisvärderingen. Bevisvärdering ska kunna företas av domstolen utan bundenhet till
legala regler om tillvägagångssättet och genom obegränsat nyttjande av kunskapskällor och bevismedel.1003 Att domaren i detta hänseende ”icke är bun[]den av legala regler”1004 ska ses i ljuset av den tidigare detaljerade regleringen av både bevisföring och bevisvärdering enligt den legala bevisteorin.1005
Att bevisvärderingen är fri innebär inte att domaren får värdera bevisning
helt fritt efter eget skön, tycke och smak.1006 Det innebär heller inte att bevisvärderingen är helt fri från normerande krav.1007
En inledande fråga som kan ställas är huruvida bevisvärdering kan utföras
genom ett helt eller delvis automatiserat förfarande, eller om det är
nödvändigt att bevisvärderingen alltigenom görs av en fysisk person.1008
Automatiserad bevisvärdering har omnämnts av Steinmüller (1970) såsom
ett frågeområde tillhörande rättsinformatiken.1009 Den svenska lagstiftarens
till synes självklara utgångspunkt tycks sedan 1938 ha varit att bevisvärdering enbart genomförs i personell miljö av mänskliga domare, med
andra kloka personer som referenspunkter. Lagstiftaren tycks ännu inte ha
övervägt denna fråga som i övrigt inte ska behandlas i detta sammanhang.1010 Fortsatta resonemang förs med utgångspunkt i att bevisvärdering i
svensk domstol är en syssla som de lege lata förutsätter fysiska domare.
En yttre gräns gäller det material som domaren får värdera. Den uppställs
genom vad Lindell har kallat materialbegränsningskravet.1011 I korthet innebär det att värderingen ska avse enbart sådant processmaterial som förekom1001

Ibid.
Ibid.
1003
Se NJA II 1943 s. 444 f. samt t.ex. Lindell 1987, s. 116 ff.
1004
Se SOU 1938:44 s. 377, jfr Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 160.
1005
Jfr Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 1 u., 1949, s. 346.
1006
Jfr t.ex. Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 23.
1007
Jfr avsnitt 1.2.
1008
Jfr Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 314. Om distinktionen mellan
helt och delvis automatiserade förfaranden, se Magnusson Sjöberg 1992, s. 35 f. Jfr även
Seipels kortfattade upplysning i SvJT 1970 s. 291. Frågan om huruvida en automatisering av
själva domsförfarandet – i dess helhet – är önskvärd eller inte har väckts i massmedia, se
Lundblad, N., SvD (utg.), Datorerna allt bättre på domstolarnas jobb, 2015-04-27.
1009
Se Steinmüller, W., EDV und Recht: Einführung in die Rechtsinformatik, 1970, s. 106 f.
1010
Se vidare i avsnitt 7.3.3.
1011
Se Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 117. Se även Lindell 1987, s. 103.
1002
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mit under huvudförhandlingen vilket är i linje med den s.k. omedelbarhetsprincipen (17 kap. 2 § och 30 kap. 2 § RB). Härutöver kan domaren även
använda sig av notoriska fakta respektive egna erfarenhetssatser (se vidare
nedan).1012
När såväl parters sakframställningar som övriga utvecklanden av talan,
bevisföring och pläderingar sker med hjälp av ett och samma presentationstekniska hjälpmedel finns en risk att aktiviteterna konvergerar.1013 Schofield
och Mason har t.ex. anfört vissa potentiella risker med datorgenererade grafiska rekonstruktioner och bland annat framhållit att sådana kan underbygga
seeing is believing-attityder hos betraktaren.1014
Om domstolen sammanblandar bevisningen med sådana övriga utläggningar äventyras den objektiva bevisvärderingen. PowerPoint-presentationernas inneboende övertygande natur utgör ett skäl att vid bevisvärderingen
iaktta generell försiktighet med slutsatser som dras om omständigheter som
har lagts fram på detta sätt.1015
Heuman har fört fördjupande resonemang kring bevisvärderingsförbud, dvs
situationer i vilka det kan uppställas förbud för domstolen att värdera bevisning
som förvisso tillåtits.1016 Sådana skulle främst avse domstolens möjligheter att
dra slutsatser av situationen när ett vittne utnyttjar en rättslig grund för att vara
tyst (dvs. en sorts negativa bevisfakta, egen anm.).

Enligt RB:s förarbeten uppställs även övergripande krav på hur värderingen ska företas rent materiellt. Två sådana krav betecknas med Lindells
terminologi som objektivitetskravet1017 och analyskravet1018.
Objektivitetskravet innebär att domarens bevisvärdering ska vara objektivt
grundad. Vad som är objektivt ska enligt förarbetena bestämmas genom att
domarens skäl för sin övertygelse ställs inför en fiktiv referensgrupp bestående av ”andra förståndiga personer”.1019 Vid bevisvärderingen får domaren,
1012

Se t.ex. Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 117.
Jfr t.ex. IT i domstolsprocessen Redovisning av ett seminarium, Det IT-rättsliga observatoriets rapport 52/2002, s. 29.
1014
Se t.ex. Schofield, D. och Mason, S. i Electronic Evidence, 2012, s. 218 och 244 ff.
1015
Denna uppfattning vinner stöd även i internationell juridisk litteratur, se t.ex. a.a., s. 217
ff. med där anförda hänvisningar. Om presentationsteknik, jfr även avsnitt 3.4.2.3 i denna
avhandling.
1016
Motsatt uppfattning har dock framförts i Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 37. Om
bevisvärderingsförbud, se t.ex. Heuman, L., Processrättsliga uppsatser, 1986, s. 46 ff. Om
distinktionen mellan bevisföringsförbud och bevisvärderingsförbud, se Westberg, P.,
Anskaffning..., 2010, s. 622.
1017
Se Lindell 1987, s. 103, Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 116 f. samt SOU 1938:44 s.
377 f.
1018
Se a.st.
1019
Se SOU 1938:44 s. 378, jfr Lindell 1987, s. 111. Lindell har benämnt referensgruppen ett
auditorium, se Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 117. Så som han har framhållit finns sam1013
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utöver processmaterialet, endast beakta allmänt veterliga omständigheter
(notoriska fakta) och sådana erfarenhetssatser som är kända för domaren.1020
Detta materialbegränsningskrav utgör således ett hinder för domaren att ex
officio fylla på sin kunskapsbas i ett visst mål genom att »googla sig fram»
under överläggningen. I den mån de senare erfarenhetssatserna faller utom
området för allmän bildning och livserfarenhet (dvs. inte räcker till för att
objektivt bedöma bevisningen, egen anm.), anges i RB:s förarbeten att
domaren inte bör lita endast på sin egen sakkunskap.1021
Frågan om vad som kan subsumeras under allmänt veterliga omständigheter och allmän bildning är inte lätt att besvara generellt.1022 Synen på vad
som ingår i allmän bildning har genomgripande förändrats sedan förarbetesuttalandet gjordes. Stora delar av världens samlade kunskap kan numera
exempelvis anskaffas genom internet, såväl av domare som av parter och
övriga processuella aktörer. Sådan kunskap har också kommit att användas
på olika sätt i och av domstol (se nedan). Det är samtidigt förenat med stora
svårigheter att införskaffa vetenskapligt objektiva mått på hur domare, och
andra juridiska bedömare, generellt förhåller sig till källmaterial från t.ex.
publika webbplatser. Vissa tendenser kan skönjas genom att betrakta hur
man i olika rättsliga sammanhang förhållit sig till sådant material.
Wikipedia1023 är en webbplats av encyklopedisk karaktär som är ansluten till en
mycket omfattande databas och drivs i privat regi. Det lämnas ett stort utrymme
för besökare att förändra informationsinnehållet. 1024 Uppgifter från Wikipedia har
använts som kunskapskälla av svensk domstol,1025 refererats till i stämningsansökan till grund för åtal1026 och i övrigt lagts till grund för åklagares beslut om att

tidigt flera praktiska osäkerhetsmoment i samband med denna grupp, Lindell 1987, s. 111 ff.
Dessa ska inte behandlas vidare i detta sammanhang.
1020
Se SOU 1938:44 s. 378 samt Lindell 1987, s. 103. Jfr t.ex. TR:ns hänvisning till sitt notoriska vetande (35 kap. 2 § 1 st. RB) i samband med beskrivningen av det tekniska förfarandet
vid länkning till webbplatser med tillgängliga ljudfiler i NJA 2000 s. 292.
1021
Se SOU 1938:44 s. 378.
1022
Åbjörnsson har ställt sig tveksam till om notoriteten som avses i 35 kap. 2 § 1 st. RB kan
bestämmas otvetydigt och objektivt, jfr dennes analys bland annat utifrån de uppfattningar
som redovisats av fem författare inom rättsvetenskapen, Åbjörnsson i JT 2010–11 s. 267 ff.
1023
Se Wikipedia (utg.), Wikipedia, lydelse 2015-12-31.
1024
Om påstådd informationsförändring på Wikipedias ryska sida, i regi av ryska staten, se
t.ex. Sparkes, M., The Telegraph (utg.), Russian government edits Wikipedia on flight MH17,
2014-06-18.
1025
Se t.ex. hänvisningen i domskälen i Stockholms tingsrätts dom 2010-06-11 i mål nr T
7263-07, s. 23. Det är oklart huruvida uppgifterna fördes in i målet av parterna eller om de
hänfördes till allmänt veterliga omständigheter, alternativt till för domaren kända erfarenhetssatser, jfr Kindbom, M., InfoTorg Juridik (utg.), Processrättare om Wikipedia i domskäl,
2010-06-15.
1026
Se t.ex. stämningsansökan, s. 6, i Hovrättens för Övre Norrland dom 2011-07-29 i mål nr
B 526-11.
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avslå en försvarares begäran om kompletterande utredning vid förundersökning1027.
Dessa respektive aktörers tämligen liberala förhållningssätt kan relateras till
vad t.ex. en amerikansk domare gav uttryck för i domskälen såvitt gällde domarens uppfattning om bevis i form av information som hämtats från internet
(1999): ”…While some look to the Internet as an innovative vehicle for
communication, the Court continues to warily and wearily view it largely as one
large catalyst for rumor, innuendo, and misinformation…/---/…Instead of
relying on the voodoo information taken from the Internet, Plaintiff must hunt for
hard copy back-up documentation…”1028 (egen kursivering).

Den främsta utmaningen torde inte bestå i att lokalisera information, utan
snarare i att urskilja vilken information som kan antas representera objektivt
sann och tillämpbar kunskap. Det är samtidigt stor skillnad mellan att läsa in
kunskapen och att kunna tillämpa den. Domarens möjlighet att t.ex. genom
internet skaffa kunskap om it-forensisk verksamhet innebär inte per
automatik att domaren själv kan utföra sådan verksamhet eller känner till alla
aspekter av den. Många år av utbildning och praktisk erfarenhet kan ge bred
kännedom om metoder och verktyg att tillämpa i och på olika situationer och
lagringsmedier. Sådan kunskap kan knappast ersättas av autodidaktiska
intensivkurser av det förra slaget.
Analyskravet innebär att domaren någon gång under sin värdering av
bevisen fristående ska värdera varje enskilt bevis.1029 Avgörandet får inte
grundas endast på ett totalintryck av bevisningen.1030 Även denna norm
motiveras enligt Lindell av kravet på objektivitet.1031
Någon definition eller närmare bestämning av vad som utgör ett enskilt
bevis tycks dock inte finnas i svensk rätt.1032 Ekelöfs karakteriseringar av
bevisens informationsinnehåll, i bevisfakta, hjälpfakta, erfarenhetssatser och
notoriskt vetande, ger ingen ledning alls i detta hänseende. RB:s indelning av
de särskilda bevismedlen kan i viss mån tas som utgångspunkt.1033 Ett fotografi kan exempelvis utan svårighet skiljas från en persons utsaga. Det finns
dock sorter av ifrågavarande bevisning som på grund av sin kedjesammansättning inte direkt bör hänföras till skriftligt bevis eller förhör, även om de
vid en direkt anblick framstår som sådana.1034 En utgångspunkt blir att ”ett
1027

Se t.ex. JO 2013/14 s. 106 (på s. 115 och 128) med anledning av Svea hovrätts dom 201010-19 i mål nr B 4280-10.
1028
Ur domsmotiveringen i det amerikanska rättsfallet St. Clair v. Johnny's Oyster & Shrimp,
Inc., 76 F. Supp. 2d 773, 774-75 (S.D. Tex. 1999).
1029
Se SOU 1938:44 s. 378 samt Lindell 1987, s. 103 och Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s.
117. Jfr även Diesen 1993, s. 383.
1030
Se SOU 1938:44 s. 378, jfr Diesen 1993, s. 383.
1031
Se Lindell 1987, s. 103.
1032
Jfr avsnitt 5.3.
1033
36–40 kap. RB.
1034
Resonemanget utvecklas i avsnitt 5.3.
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bevis”, eller vad Ekelöf kallat ”enskildheterna” i faktamaterialet,1035 och som
Stening benämnt ”det enskilda beviset”,1036 alltid – i sig – består av ett flertal
antaganden, påståenden och anspråk. En följdfråga blir i vilken utsträckning
som dessa bevisningens respektive beståndsdelar måste bestämmas och
avgränsas i it-miljö.
Det torde i detta hänseende gälla olika krav för olika sorters bevis. Ett
vittnesmål i form av en berättelse om något som vittnet anser sig ha sett eller
upplevt tycks exempelvis vara tämligen oproblematiskt. Samma förhållande
gäller innehållet i ett, som skriftligt bevis, åberopat köpeavtal upprättat på
papper. Vittnets utsaga och pappersarken kan utan svårigheter ses som två
respektive bevis.
I sammanhanget brukar distinktioner göras genom termerna bevismedel och bevisfakta. Båda dessa begrepp är problematiska att använda för bevis som är kausala till signalbehandling. Problematiken behandlas närmare i avsnitt 5.3.

Analyskravet torde dock i praktiken kunna medföra flera problem vid värdering av bevis som består av representationer av avtryck. Bevisvärdering
innefattar, åtminstone enligt gängse uppfattning sedan 1949, bedömningar av
kausalrelationer.1037 Som har framgått, och som ytterligare kommer att behandlas längre fram i denna avhandling, kan den ifrågavarande bevisningen
vara sammansatt av (extremt) långa kausala kedjor av representationer (jfr
avsnitt 2.4). Under sådana förutsättningar kan det vara vanskligt att avgränsa
”ett bevis” och fastställa dess sammansättning.
Så som Heuman har påtalat innebär bevisvärdering risker för övervärdering, dvs. att bevisningen tillmäts obefogat hög relevans av domstolen,
och för att underskattas, dvs. att bevisningen ges en alltför låg relevans.1038
Höggradigt komplext bevismaterial ökar generellt sett risken för felaktiga
slutsatser vid bevisvärderingen, särskilt i samband med ett omfattande
utredningsmaterial.
Ytterligare en för domaren försvårande faktor i detta hänseende är hur
sådan bevisning anges vid åberopandet, t.ex. i stämningsansökans eller svaromålets bevisuppgift eller vid själva presentationen.1039 Till följd av de lågt
ställda rättsliga kraven i detta hänseende torde sådana uppgifter i de allra
flesta fall inte ge någon som helst ledning för bedömningen av bevisningens
respektive element.1040 Redan att identifiera alla bevisfakta kan under sådana
1035

Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 132. Även Stening har redovisat uppfattningen att bevis
kan vara enskilda, se t.ex. benämningarna ”enskilda delarna i helheten” och ”ett enskilt bevis”
i Stening 1975, s. 49, jfr även i a.a., s. 13, 37, 60 och 143.
1036
Se Stening 1975, s. 13.
1037
Jfr Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 1 u., 1949, s. 342.
1038
Jfr Heuman, L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 2005, s. 109.
1039
Se t.ex. avsnitt 1.1.3 med bl.a. skärmdump som anfört exempel.
1040
Om dessa rättsliga förutsättningar, jfr ovan i avsnitt 2.5.2.
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förutsättningar bli problematiskt. Att uppfylla analyskravet med utgångspunkt i bevisningens benämning i stämningsansökan eller övriga inlagor är
därmed inte alltid möjligt.
Analyskravet innebär samtidigt att den ifrågavarande bevisningen både
ska bedömas enskilt och som element i en samlad bevisbild, där samtliga
bevis för och emot bevistemat ingår. Det finns en risk för att bevisningen bedöms helt isolerat från övrig bevisning. Bedömningen kan då utfalla så att ett
(starkt) sådant bevis övervärderas, eller så att domstolen bortser från svaga
sådana bevis. Det ska därför betonas att även en bedömning av sådan bevisnings samverkan med andra bevis utgör ett centralt inslag i bevisvärderingen. Avhandlingens inriktning och avgränsning medger emellertid inte att
sådana samverkanseffekter behandlas.
I en del fall åberopas ifrågavarande bevisning självständigt utan annan bevisning.
Så kan det exempelvis vara med helautomatiserade mätresultat som åberopas till
stöd för åtalet i mål om hastighetsöverträdelser (ATK). I fall där den tilltalade
uteblir eller utnyttjar sin passivitetsrätt är detta oftast den enda bevisning som då
finns att tillgå.

För bedömaren finns flera utmaningar och höggradig komplexitet att
överbrygga i samband med ifrågavarande bevis. Att identifiera och särskilja
fakta från det som i övrigt anförs kan ibland vara problematiskt. En
ytterligare utmaning består i förmågan att bedöma hur bevisens värde påverkas av att representeras i olika led och former.
Riksåklagaren har tidigare uttalat att en ”maskinellt framtagen slut[-]
produkt” i sig har ett begränsat bevisvärde samt att det ur bevis- och kontrollsynpunkt främst är viktigt att kunna följa hur en viss sådan produkt har
tillkommit.1041 Så som även Datastraffrättsutredningen har konstaterat, ställs
den som har att bestämma bevisvärdet av it-material därmed inför en annan
situation än då den erbjudna bevisningen består av traditionellt skriftligt
material, där det i allmänhet är möjligt att klarlägga de olika uppgifternas
ursprung.1042
Att fullt ut följa samtliga led i de IR-kedjor som bildas i och mellan
respektive miljö torde i många fall dock inte vara praktiskt genomförbart (jfr
avsnitten 3.4–3.5). Frågor om i vilken utsträckning domstolsledamöter utan
särskilda erfarenhetssatser förmår att hantera denna komplexitet i enlighet
med de rättsliga krav som uppställs är därför motiverade. En anknytande
fråga är vad den domare ska göra som inte fullt ut förstår innebörden av
bevismaterialet. Det kan här skiljas mellan fallet då domaren själv vunnit
insikt om förhållandet (alternativt hyser tveksamhet) och övriga fall då
domaren är omedveten om sina tillkortakommanden.
1041
1042

Se prop. 1998/99:130 s. 254.
Se SOU 1992:110 s. 412.
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I utredningssammanhang har spridda uttalanden förekommit om den ifrågavarande bevisningens värde. I ett delbetänkande av InfoSäkutredningen
(2005) har exempelvis uttalats att bevisningen ofta är tekniskt komplicerad
och att anknytningen mellan åtalade och brotten som bevisningen ska styrka
inte alltid är uppenbar utan särskilda kunskaper.1043
Vissa av Datastraffrättsutredningens uttalanden (1992) tycks alltjämt äga
aktualitet, bland annat om att ”...flyktiga, manipulerbara och sårbara data[-]
bärare har hittills gjort det nästan omöjligt och därmed föga meningsfullt att
i efterhand försöka klarlägga vad som föregått en viss transaktion...”1044 och
”...att värderingen av IT-material i en process kan vara tekniskt komplicerad
även när en upptagning har sådant lås som gör det möjligt att betrakta den
som ett dokument.”1045.
Även lagbestämmelser kan påverka hur viss bevisning ska värderas. Bestämmelsen i 35 kap. 1 § 2 st. RB tycks i första hand gälla sådana bestämmelser som uppställer presumtioner för viss bevisnings värde (praesumtio
juris).1046 Sådana bestämmelser kan sägas vara bevisbörderegler1047 som samtidigt innehåller bevisvärderingsanvisningar.
I 4 § lagen (2010:510) om lufttransporter framgår att artikel 11 i den s.k. Montrealkonventionen1048 ska gälla som svensk lag. I artikeln stadgas att flygfraktsedlar och godskvitton, om inte annat visas, ska anses styrka att transportavtal ingåtts, att godset accepterats samt att de villkor som anges på flygfraktsedeln eller
godskvittot har godtagits. Förekomst av representationer i form av sådana handlingar som har utfärdats med hjälp av digital elektronik grundar därmed en legal
bevisvärdespresumtion.1049 I vissa utländska rättsordningar, som i t.ex. Frankrike,
Italien och Spanien, tillerkänns officiella dokument och urkunder ipso jure ett
högre bevisvärde än andra bevis.1050 Jfr även Ekelöfs instämmande uppfattning i
detta hänseende.1051

1043

Se SOU 2005:42 s. 186.
Se SOU 1992:110 s. 410.
1045
Se a.a., s. 412.
1046
Flera sådana bestämmelser har sammanställts av Andersson, S. i Festskrift till Christian
Diesen, 2014, s. 432 f.
1047
Se Heuman, L., Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 2005, s. 113.
1048
Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (EUT 2001 L
194/39).
1049
Jfr t.ex. Lindell, B., Civilprocessen, 2012, s. 542 ff.
1050
Se EU-kommissionen (utg.), Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område samt european Justice, Den europeiska e-juridikportalen, 2015-03-01.
1051
För Ekelöfs uppfattning om att urkunder som innehåller imperativ eller performativ
generellt har ett högre bevisvärde, se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 210.
1044
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Ett ämnesrelaterat exempel avser de bevisvärdespresumtioner som anges i
EU-parlamentets och EU-rådets eIDAS-förordning.1052 Exempelvis stipuleras
i förordningen att kvalificerade elektroniska stämplar ska omfattas av presumtioner om såväl uppgifters integritet som ursprung (artikel 35.2). Vid
kvalificerad elektronisk tidsstämpling ska presumeras att datum och tider är
korrekt angivna, likaväl som integriteten hos de uppgifter som är kopplade
till tidsstämplingen (artikel 41.2). För uppgifter som sänds och tas emot
genom kvalificerade elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser
(artikel 43.2) ska ett flertal olika presumtioner gälla, bland annat om:
–
–
–
–

uppgifternas integritet,1053
den identifierade avsändaren,
uppgifternas mottagande av den identifierade adressaten samt
riktigheten i det datum och den tidpunkt för avsändande och mottagande som anges i tjänsten.1054

I en remissbehandlad promemoria har vissa förslag lämnats till kompletterande lagändringar med anledning av förordningen.1055 I promemorian har
anförts att dessa presumtioner utgör uttryckliga undantag från principen om
fri bevisvärdering enligt utrymmet i 35 kap. 1 § 2 st. RB.1056 Regleringen kan
därmed förväntas få tämligen långtgående konsekvenser i bevisvärderingshänseende såvitt gäller de ovan preciserade uppgiftstyperna. Bland annat kan
regleringen (indirekt) få betydelse för bevisbördans placering.1057
Även om varken regeringen eller Lagrådet har ifrågasatt bestämmelsernas
giltighet,1058 kan – och bör – det diskuteras huruvida det är proportionerligt
att i en förordning som den ifrågavarande reglera så långtgående bevisvärdespresumtioner.
Enligt principen om tilldelade befogenheter i artikel 5 i det s.k. Unionsfördraget1059 tillhör befogenheter som inte explicit tilldelats unionen i fördragen medlemsstaterna.1060 I förordningen anges att den antagits med särskilt beaktande av

1052

910/2014 Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden
och om upphävande av direktiv 1999/93/EG.
1053
Om förhållandet mellan riktighet respektive integritet inom informationssäkerhetsterminologin, se i not 1249 i denna avhandling.
1054
Ibid.
1055
Se Regeringens remissbrev N2015/4373/EF.
1056
Se a.a., s. 55. Jfr även prop. 2015/16:72 s. 43.
1057
Jfr t.ex. Andersson, H. och Nordén, A. i Rättsinformatik, 2015, s. 134.
1058
Jfr prop. 2015/16:72 s. 43 och 162 ff.
1059
Om Fördraget om Europeiska unionen, jfr t.ex. Bernitz, U. och Kjellgren, A. Europarättens grunder, 2010, s. 16 f. med där anförda referenser.
1060
Om EU:s tilldelade kompetens, se a.a., s. 25 ff. samt 107 ff.
150

artikel 114 i det s.k. Funktionsfördraget,1061 som avser tillnärmningsåtgärder för
att få den inre marknaden att fungera där EU och medlemsstaterna har delad
kompetens (jfr artiklarna 26.2 och 56–62).1062 Där anges ingenting explicit om att
tillmäta vissa sakförhållanden viss bevisrättslig verkan. Rådet och Europaparlamentet har således ansett befogenheten följa av den s.k. restkompetensen (artikel
352 i Funktionsfördraget).1063 Eftersom förordningen blir tillämplig inte bara för
B2B-aktörer, utan även för enskilda och det allmänna, aktualiseras en diskussion
i proportionalitetshänseende (jfr artiklarna 5.1 och 5.4 i Unionsfördraget).1064
Annorlunda förhåller det sig med s.k. bevisvärderingsrekommendationer från
EU-rättsligt håll, om sådana jfr vidare nedan.

Som tidigare anförts råder delade meningar om huruvida den fria bevisvärderingens princip hindrar att det utvecklas anvisningar om bevisvärdering
genom förarbetesuttalanden eller i praxis.1065 Sådana anvisningar förekommer likväl både i förarbeten och praxis.1066
I NJA 2015 s. 702 uttalade HD bland annat att endast rationella skäl får inverka
på bevisningens bedömning, att analysen ska vara objektivt grundad och utföras
strukturerat samt att domstolens överväganden och slutsatser ska redovisas i
domskälen på ett sätt som gör det möjligt för läsaren av domen att följa hur prövningen har genomförts.1067 HD uttalade även att vissa principer för bevisbedömningen kan utvecklas i rättspraxis och gälla i olika hänseenden samtidigt som sådana principer och riktlinjer måste behandlas med försiktighet och urskiljning.1068

Den rättspraxis som utvecklats kring bevisvärdering är främst inriktad
mot muntliga utsagor. Rättsfallet NJA 2011 s. 106 kan sägas accentuera vissa frågor om hur ifrågavarande bevisning bör värderas.
I NJA 2011 s. 106 stod en bilförare åtalad för hastighetsöverträdelse.1069 Bilföraren påstods ha färdats i 76 km/tim i stället för enligt den gällande hastighetsbegränsningen 70 km/tim. Åklagarens bevisning i tingsrätten bestod av handlingar
1061

Se a.a., s. 16 f. med där anförda referenser.
Om den delade kompetensen såvitt gäller den inre marknaden, jfr t.ex. a.a., s. 26 f.
1063
Om denna restkompetens, jfr a.a., s. 109.
1064
Om denna s.k. proportionalitetsprincip och proportionalitetstestet, jfr t.ex. a.a., s. 118 ff.
1065
Se noterna 305–306 och 566. För uppfattningen att detta är möjligt, se Schelin 2006, s.
105 och Lindell i SvJT 2007 s. 357. För uppfattningen att detta inte är möjligt, se Rättegång
IV, 7 u., 2009, s. 173 samt Heuman, L., Processrättsliga uppsatser, 1986, s. 45 samt i
Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, 2005, s. 107 f. Praxis ställning som rättskälla tillhör en
av den allmänna rättslärans fundamentala frågor, se t.ex. Saarenpää, A. i Scandinavian Studies
in Law, vol. 28, 1984, s. 125.
1066
Se t.ex. NJA 2011 s. 106, p. 2, jfr även i not 1069 a.a. Se även det ovan refererade rättsfallet NJA 2015 s. 631.
1067
NJA 2015 s. 702, p. 20.
1068
Se NJA 2015 s. 702, pp. 20–21.
1069
Rättsfallet har refererats av Ekfeldt, J. i Festskrift till Christian Diesen, 2014 med utgångspunkt i att det är normerande, se a.a., s. 516.
1062
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som var upprättade av polisens ATK-sektion i Kiruna samt förhör med bilföraren. En av de åberopade handlingarna innehöll en bild tagen från vägavsnittet
med föraren bakom ratten i fordonet, och en körkortsbild av föraren ur vägtrafikregistret. Ett annat dokument var rubricerat ”Mätplatsfakta” och innehöll bland
annat uppgift om ”Serienummer radar” och en beteckning angiven med det hexadecimala talsystemet (representationer av signalbehandling). Föraren förnekade
gärningen och framhöll att det på bilden fanns ytterligare ett fordon i det intilliggande körfältet och att det var detta fordon som mätresultatet avsåg. Efter huvudförhandling dömdes föraren mot sitt nekande. Föraren överklagade tingsrättens
dom till hovrätten som inte beviljade prövningstillstånd. Efter att hovrättsbeslutet
överklagats av föraren beviljade HD målet prövningstillstånd i hovrätten. HD uttalade att när det åberopas bevisning som framtagits med teknisk utrustning, i ett
fall som det förevarande, måste finnas underlag som visar inte bara att utrustningen fungerar utan även hur mätresultatet kan läggas till grund för bedömning
(p. 2) och om det är uteslutet att mätning skett på annat fordon (p. 4).1070 HD
fann att det inte fanns något sådant underlag för bedömning av på vilket av de
två fordonen som mätningen hade skett. Hovrätten borde därför ha meddelat
prövningstillstånd.

Beroende på hur rättsfallets räckvidd uppfattas kan det få konsekvenser
även för annan utrustning, andra måltyper och för brottsutredande verksamhet, inbegripet den som f.n. bedrivs vid NFC och inom polisregionerna t.ex.
för s.k. it-forensiska undersökningar av datorer och mobiltelefoner m.m.1071
Diesen har påpekat att det numera också finns EU-rättsliga bevisvärderingsrekommendationer att förhålla till viss lagstridigt hanterad bevisning.1072
Härigenom skulle indirekta anvisningar om EU-rättsligt godtagbar bevisvärdering lämnas till medlemsstaternas domstolar. Även sådana påbud medför
att utrymmet för en helt fri bevisvärdering begränsas.1073
Som tidigare har framhållits brukar otillåtet tillskapad eller ackvirerad bevisning behandlas på andra sätt än genom avvisning, med utgångspunkt i
svensk rätt. Ett vedertaget uttryck för gällande rätt är att sådan bevisning
tillåts presenteras, och att den därefter tillmäts ett lågt eller obefintligt värde
vid den materiella bedömningen.1074 Så kallad överskottsinformation är ett
exempel härpå.1075 Detta synsätt kan vara problematiskt för ifrågavarande
1070

För diskussioner kring avgörandets prejudikatvärde och olika tänkbara tolkningsalternativ
av HD:s uttalanden om ”…bevisning som framtagits med teknisk utrustning…” och ”…i ett
sådant här fall…”, se a.a., s. 511 ff.
1071
Ibid.
1072
Jfr Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s. 121.
1073
Jfr a.st. Om övriga sanktioner vid felaktig bevishantering, se avsnitt 3.7.
1074
Jfr t.ex. a.a., s. 119.
1075
Om bevisvärdet av överskottsinformation från hemlig teleavlyssning som inhämtats utan
lagstöd, se t.ex. NJA 2003 s. 323. Överskottsinformation brukar i dessa sammanhang avse
uppgifter som har kommit fram vid tvångsmedelsanvändning och som gäller annat än den
brottslighet som har legat till grund för tvångsmedlets verkställande, se t.ex. prop. 2013/14:
237 s. 123. Jfr dock Informationshanteringsutredningens annorlunda definition av överskotts152

bevisning. Bevisningen kan nämligen ackvireras på ett lagstridigt eller i övrigt felaktigt sätt utan att bevisets värde över huvud taget påverkas åt något
håll.1076 Detta utgör ett bärande argument för att avskära bevisningens tillåtlighet i svensk domstol. En sådan utgångspunkt skulle å andra sidan kraftigt
inskränka den fria bevisföringen.
De nu anförda kraven på bevisvärdering innebär inga garantier för att ett
bevis verkligen kommer till användning på det sätt som den åberopande parten önskat. Innehållet i en loggutdrag som har åberopats för att styrka ett
visst förhållande kan domstolen t.ex. lägga till grund för en motsatt utgång
till partens nackdel.1077 En förutsättning är emellertid att domstolen förmått
förstå loggutdragets innehåll, innebörd och värde som bevis.
En materiellt felaktig bevisvärdering kan uppfattas vara svår att angripa.1078 Enligt Fitger m.fl. utgör en domares felaktiga bevisvärdering i sig inte
något rättegångsfel och kan heller inte anföras som en självständig grund för
resning.1079
Värderingen av ifrågavarande bevis är därmed en i praktiken osanktionerad aktivitet som domaren utför under ett mycket stort ansvar.
Sammanfattande slutsatser
Den fria bevisprövningen som huvudfaktor avser i det här sammanhanget
olika förhållanden som relaterar till de övriga faktorerna. Enligt den fria
bevisprövningens princip uppställs inga hinder i sig för att inför en svensk
domstol få presentera bevismaterial hänförligt till implementerings- och
registreringsfaktorerna och som karakteriseras av osynlighet och/eller består
av representationsled.
Det uppställs inga explicita rättsliga krav på att det inför eller i samband
med bevisningens presentation preciseras hur bevisningen hanterats, eller
hur vissa avtryck från maskinell miljö kan härledas till påstådda förhållanden i personell miljö.
information med anknytning till utväxlingar av personuppgifter vid s.k. direktåtkomst mellan
myndigheter, se SOU 2012:90 s. 12 och SOU 2015:39 s. 49.
1076
Detta kan jämföras med situationen i personell miljö i NJA 1986 s. 489 där bevisvärdet av
ett ”analysbevis” grundat på blodprov hade tagits av en laboratorieassistent i strid med 28 kap
13 § RB, vid åtal för rattfylleri.
1077
Jfr t.ex. Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 474. Jfr även det i a.st. anförda
undantaget enligt 35 kap. 3 § 1 st. RB såvitt gäller erkännanden i dispositiva tvistemål.
1078
Jfr den av Lindell anförda distinktionen mellan en formellt felaktig dom som exempelvis
kan föranledas av att domaren vid bevisvärderingen begagnar sig av annat material än det som
inryms i materialbegränsningskravet, respektive en materiellt felaktig dom, jfr Lindell 1987, s.
103.
1079
Se under rubriken ”Allmänt om bevisvärdering” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. 1 § RB (maj 2014, suppl. 76). Se även Ekelöf, P. O. och
Edelstam, H., Rättsmedlen, 2008, s. 123. Annan felaktig bevishantering av domare, som t.ex.
bristande redovisning av bevisvärderingen i domskälen, kan dock föranleda påföljder, se t.ex.
det tidigare anförda i avsnitt 1.1.3.
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Med anknytning till registreringsfaktorn kan konstateras att det, då bevisningen utgörs av personanknuten registrering, inte uppställs några krav på
preciseringar av huruvida registreringen har skett frivilligt, om den registrerade varit medveten om registreringen, eller om registreringen föranletts av
den registrerades egen aktivitet. Ett flertal bedömningar kan därmed försvåras, exempelvis av huruvida bevisningen är avsiktlig eller tillfällig.1080
Med anknytning till osynlighetsfaktorn kan konstateras att direkta mänskliga förnimmelser av händelseförlopp i maskinella mikromiljöer är sällsynta.
Att kunskapen som kan utfås om bevisningen är indirekt leder till kunskapsteoretiska konsekvenser vid bevisvärderingen och medför bland annat behov
av särskild utrustning och expertis. Någon rättslig distinktion görs inte mellan utlåtanden som relaterar till sådan indirekt kunskap och andra utlåtanden.
Med anknytning till representationsfaktorn kan konstateras att representationer av avtryck får presenteras som bevis, på olika sätt och för olika syften.
Samma bevisning kan representeras i flera alternativa uttrycksformer. Det
uppställs inga rättsliga krav på att precisera från vilket eller vilka av IR-kedjans led som bevisningen hämtats. Sådan bevisning får samtidigt presenteras
med tillhörande påståenden om vad avtrycken representerar i personell
miljö. Det uppställs inga explicita krav på att i bevisuppgifter tydligt ange
bevisningens samtidiga implicita anspråk, exempelvis genom distinktioner
mellan avtryck respektive analyser som gjorts med utgångspunkt i, eller som
på annat sätt relaterar till, sådana avtryck. Denna viktiga distinktion kan därför i praktiken bli svår för bedömaren att göra. Även olika uppgiftstyper kan
användas som bevis, t.ex. indirekt kunskap, tolkningar, antaganden, påståenden och spekulationer av och om avtryck m.m. I dessa fall finns inga krav på
att ange uppgiftstypens sort. När bevisen består av blandade uppgiftstyper
kan det därför innebära svårigheter för bedömaren att skilja dem åt.
Några rättsliga krav på beredskap för att uppmärksamma eller hantera den
problematik som aktualiseras genom de respektive faktorerna uppställs inte.
Den fria bevisprövningens frihet är inte total. Den omges av gränser och
är delvis relativ.1081 Det innebär flera och stora utmaningar att förhålla den
fria bevisprövningens inskränkningar till ifrågavarande bevis. EU-rättens inflytande kan framgent antas komma att få stor inverkan på bedömningar av
ifrågavarande bevis. Fler inskränkningar i den fria bevisprövningen är därmed att förvänta. På sikt kan det komma att kraftigt urholka den fria bevisprövningens princip. Att betrakta sådana inskränkningar som undantag, och
att inordna dem under 35 kap. 1 § 2 st. RB, får under sådana förutsättningar i
övrigt betraktas som en rättsligt-tekniskt kortsiktig lösning.
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Jfr t.ex. de bevisrättsligt anknutna indelningarna i avsiktliga respektive tillfälliga bevis,
avsiktsurkunder och tillfällighetsurkunder samt beskrivande och dispositiva urkunder i Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 210 samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 22 och 257.
1081
Jfr även t.ex. Lainpelto 2012, s. 13.
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Ett särskilt problemområde avser domstolens självständiga hantering av
bevisningen i ljuset av domarens kunskapsbas. Risken för att domstolsledamöterna utlämnas åt ”experter”, och på så sätt fjärmas från bevismaterialet
och sin egen bevisvärdering, har tidigare identifierats som ett problem.1082
I situationer när vittnens motstridiga utsagor om tekniska förutsättningar
ställs mot varandra ord mot ord, är det viktigt att domaren kan urskilja vilka
faktorer som är relevanta för bevisvärderingen. En fråga är hur domstolen av
s.a.s. egen kraft då ska kunna identifiera sådana faktorer. En relaterad fråga
blir om domstolens ledamöter i ett brottmål över huvud taget kan göra en
rationell bedömning av om utredningskravet är uppfyllt eller inte.
En del av de normer som vanligtvis läggs till grund för en objektiv verklighetsuppfattning bland människor, gäller inte för informationsteknikens
förutsättningar. I vissa fall kan slutledningar behöva göras med motsatt resultat i förhållande till slutledningar som grundas på domarens intuition,
baserad på domarens kunskap, erfarenhet och omdöme.1083 Under sådana
betingelser kan därmed även en kontraintuitiv slutledningsförmåga komma
att fordras av domstolens ledamöter för att nå en ”av förståndiga personer
godtagbar uppfattning”.
Utan att själva ha förvärvat sådana särskilda erfarenhetssatser,1084 kan
domstolens ledamöter sägas vara beroende av objektivt riktig kunskapstillförsel. I avsaknad av fackkunskap och relevanta fakta ökar risken för att kunskapsmässiga fel begås.1085 Domarens eventuella behov av att förordna sakkunniga kan, till följd av omedelbarhetsprincipen och det bevisterminologiska problemet (bevisningens benämning i stämningsansökan) vidare ofta inte
förutses förrän vid bevisupptagningen i fråga. Många domare kan i detta ofta
förhållandevis sena skede av rättegången antas uppfatta det som en betungande pålaga vid en redan omfattande hantering i övrigt. Ifall domarens
insikt om ett sådant behov infinner sig efter bevisupptagningen är domaren i
praktiken helt avskuren från att tillgodogöra sig adekvat kunskap.1086Att t.ex.
förse domstolen med bevisning genom intermaskinell kommunikation har
visat sig kunna medföra praktiska problem.

1082

Se Det IT-rättsliga observatoriets PM 11:2001, s. 2.
Jfr t.ex. Ekelöfs m.fl. uppfattning om behovet av att förlita sig på intuition vid bevisvärderingen av iakttagelser, och om intuitionens betydelse för totalöverblicken av bevismaterialet
som en helhet, se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 15 och 132. Jfr även Nordh, R., Det mest betydelsefulla verktyget vid bevisvärdering är trots allt domarens intuition, Dagens Juridik
(utg.), 2013-09-02. Jfr häremot Heuman som påtalat att domarens intuitiva bedömningar medför risker i objektivitetshänseende, Heuman i JT 2004–05 s. 44 f.
1084
Jfr t.ex. Åbjörnssons motsvarande funderingar om detta antagande generellt beträffande
ekonomiska brott, Åbjörnsson i JT 2010–11 s. 267.
1085
Se Diesen, C. i Festskrift till Nils Nygaard, 2002, s. 5 ff.
1086
Härutöver ska även materialbegränsningskravet beaktas.
1083
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Bevisvärdering är en aktivitet av stor praktisk betydelse.1087 Olika avgörandeformer kan aktualisera bevisvärdering, oavsett måltyp, forum eller
instans. Ifrågavarande bevis förutsätter att domaren förses med en bred epistemologisk grund.1088 Det finns annars risk för att vissa av de normerande
krav som uppställs på bevisvärderingen äventyras. För ifrågavarande bevis
kan principen om det bästa bevismaterialet svårligen diskuteras med utgångspunkt i beviskedjornas längd.
Det kan under dessa betingelser bli synnerligen svårt för domstolen att
identifiera och rätt bedöma relevanta felkällor. Det finns anledning att föra
diskussioner om hur domaren ska bemöta och förebygga situationen då
domaren själv inte förmår att utläsa bevismaterialets fulla innebörd eller
följa bevisningens historiska hantering.
Vissa frågor om det s.k. redovisningskravet har behandlats i avsnitt 1.1.3.
Genom den där förda diskussionen, sammantaget med vad som klargjorts om
den fria bevisprövningen i ljuset av de övriga huvudfaktorerna, framträder
vissa premisser. Mot denna bakgrund kan några utgångspunkter anläggas om
vad som påverkar domsmotiveringens djup och bredd, såvitt gäller sakfrågorna, när det gäller ifrågavarande bevis.
Det har bland annat framgått att den ifrågavarande bevisningen principiellt alltid består av sammansättningar av långa kedjor i jämförelse med
annan bevisning.
I förtroendeperspektivet torde bevis av ifrågavarande sort i allmänhet
förutsätta utförliga redovisningar, dels av bevisen som sådana, dels av
bevisvärderingen. Samtidigt ställs det högre krav på att använda en stringent
terminologi när bevisningen redovisas. Detta förutsätts även om domstolen
ska kunna visa att den förmått förstå bevisningens sammansättning, dess
uppkomstbetingelser, beståndsdelar och innebörd i det enskilda fallet.
Sammantaget ställs således högre krav på domstolens noggrannhet,
främst såvitt gäller:




kännedom om den ifrågavarande bevisningens föregående hantering,
förståelsen för den ifrågavarande bevisningens substantiella sammansättning och
domstolens terminologiska utgångspunkter i samband med den ifrågavarande bevisningen.

Avhandlingen behandlar fortsättningsvis områdena i turordning. Frågor
om föregående hantering behandlas i avsnitt 3, bevisningens substans och
tillhörande konsekvenser behandlas i avsnitt 4 och begreppsanalyser genomförs i avsnitt 5.
1087

Jfr Lainpelto 2012, s. 15.
Zahle har använt benämningen ”judicial epistemology” för den relevanta verklighetsbild
som domaren får tillgång till, Zahle, H. i Scandinavian Studies in Law, vol. 23, 1979, s. 260.
1088
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DEL II – KONSEKVENSER AV
BEVISHANTERING

Målsättningen med denna andra del av avhandlingen är att utifrån bevishanteringsmodellen dels åskådliggöra aspekter av viss hantering, dels identifiera
och belysa allmängiltiga felkällor som sammanhänger med hanteringen inom
varje respektive hanteringskategori, och som kan inverka på tillförlitligheten
hos bevisningens informationsinnehåll. Härutöver behandlas även aspekter
på s.k. it-forensisk verksamhet (här kallat missivdrivna it-undersökningar).
Vissa terminologiska utgångspunkter antas även i de olika avsnitten utöver
de som tidigare behandlats.1089

1089

Jfr avsnitt 1.3.3.
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3

Rättslig och faktisk bevishantering

Huvudfrågorna som ställs för varje respektive underavsnitt kan formuleras
enligt följande:
–
–
–

Vad innefattar respektive bevishantering?
Vilka felkällor följer med respektive hantering?
Vilka konsekvenser kan felkällorna få för bevisningens informationsinnehåll?

För att kunna identifiera felkällor blir det relevant att fastställa vilka
aktörer och maskinella omständigheter respektive personella interaktionsmoment som betingar den ifrågavarande bevisningen. Vissa sådana typiska
aktörer och utmärkande utrustning ska uppmärksammas i de följande
avsnitten.
För viss verksamhet regleras skyldigheter att tillskapa, bevara och utge information i bevissyfte. Vid domstolarna sker en autonom hantering av bevisningen. Ifrågavarande bevisning kan i processuella sammanhang därför komma att hanteras av flera olika aktörer och vara resultat av behandling i multipla system och led. Förutom att hanteras av och i domstol kan bevisningen
således även hanteras av privaträttsliga och enskilda rättssubjekt eller av
brottsutredande och andra myndigheter. I processrättsliga framställningar är
det vanligt att man i detta hänseende utgår från de särskilda bevismedlen för
att beskriva aktörerna, och anger dem som t.ex. vittne eller part. I det följande illustreras emellertid även andra bevishanterare under sådana kronologiska skeenden där de ännu inte kan sorteras under något av dessa bevismedel.
Här åskådliggörs även aktörer som, trots att de interagerar med bevisningen,
normalt inte figurerar i domstol. Aktörerna anges därför efter respektive
verksamhetsutövning, som t.ex. polis, åklagare, teleoperatör eller tillverkare
m.fl.
Här behandlas fem av modellens nio hanteringskategorier, tillskapande
(avsnitt 3.1), eftersökande (avsnitt 3.2), ackvisition (avsnitt 3.3), kommunikation (avsnitt 3.4) respektive representationstillämpning (avsnitt 3.5). Vissa
aspekter behandlas därefter på missivdrivna it-undersökningar (avsnitt 3.6)
vilket innefattar s.k. it-forensisk verksamhet. De identifierade felkällorna
redovisas konsoliderat i avsnitt 7.2.
Analyserna görs med utgångspunkt i rättsliga och praktiska perspektiv.
Avsnitten 3.1–3.5 inleds med rättsliga översikter med varierande grader av
fördjupning och inriktas därefter mot felkällor. Vissa delar av avsnitten anknyter till sådan bevishantering som avhandlingen har avgränsats från.1090 I
dessa delar presenteras endast den anknytande rättsliga regleringen översiktligt och utan analys.
1090

Jfr avsnitten 1.3.3.4 och 1.4.
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3.1

Tillskapande

Framställningen i detta avsnitt görs med utgångspunkt i att analysera maskinella förutsättningar, personell interaktion och förhållanden däremellan vid
den ifrågavarande bevisningens tillkomst. Frågorna som ställs kan formuleras enligt följande:
–
–
–
–
–

Vilka maskinella förutsättningar gäller vid tillskapandet?
Vilka olika former av personell interaktion kan aktualiseras vid
tillskapandet?
Vilka förhållanden och anknytningsmoment kan aktualiseras
mellan de maskinella förutsättningarna respektive den personella
interaktionen vid tillskapandet?
Hur utformas rättslig reglering som avser tillskapande av ifrågavarande bevis visavi dessa förhållanden och anknytningsmoment?
Vilka slutsatser kan dras om felkällor med utgångspunkt i sådan
reglering?

Samtidigt görs framställningen med målsättningen att skapa en indelningsgrund som baseras på regleringen som rör tillskapande. Indelningsgrunden avses kunna användas dels för att identifiera relevanta felkällor, dels
som utgångspunkt för att strukturera felkällorna. Identifieringen av dessa felkällor kan därmed sägas vara en fördjupande utveckling av Datastraffrättsutredningens tidigare övergripande indelning i inmatningsfel, bearbetningsfel
respektive utmatningsfel.1091
Bevisningens tillskapande avser i detta sammanhang endera av två grundläggande tillkomstsätt i maskinell miljö:
a) ursprunglig registrering med tillämpning av bestämda normer i förhållande till tidigare obefintliga avtryck eller avtrycksstrukturer med
tillämpade normer eller
b) ursprunglig tillkomst av flyktiga fenomen med tillämpning av bestämda normer.1092
Den tidigare anförda indelningen i maskinell respektive personell miljö
bildar här en utgångspunkt (se avsnitt 1.3.3). Genom att behandla tillkomstsätt i maskinell miljö görs en avgränsning mot mänskligt kognitiva förnimmelser och handlanden i personell miljö. Den ifrågavarande bevisningen
1091

Jfr SOU 1992:110 s. 412. Felkällor har även indelats på andra sätt, jfr t.ex. den anförda indelningen i produktionsfel respektive användningsfel i Hamremoen, E. i Bevis i straffesaker,
2015, s. 220.
1092
När nya normer tillämpas (i förhållande till tidigare tillämpade normer) för befintliga avtryck, avtrycksstrukturer eller flyktiga fenomen sker en alternativ representationstillämpning
vilket behandlas vidare i avsnitt 3.5.
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tillskapas således inte genom att ett vittne gör en iakttagelse eller avger en
utsaga.1093 Med denna utgångspunkt anses bevisningen heller inte tillskapas
genom att domstolens ledamöter förnimmer förhållanden med relation till itmiljö genom gränssnitt.1094 Tillskapandet betingas emellertid av personella
interaktionsmoment vilket behandlas vidare nedan.
Det kan uppmärksammas att tillskapanden kan ske simultant och med
identiska innehåll inom olika lagringsmedier.1095 Att t.ex. dela upp sådant
innehåll i original respektive kopior blir av detta skäl vanskligt.1096
I detta avsnitt uppmärksammas även vissa aspekter av personuppgiftsansvar i samband med tillskapande. Av framställningstekniska skäl behandlas
även andra aspekter av personuppgiftshanteringen samlat i avsnitt 3.6.2.1.1097
3.1.1

Maskinella förutsättningar

3.1.1.1

Bevisalstrande utrustning

Bevisning som har tillskapats maskinellt genom minst en uppsättning av digital elektronik, härrör kausalt från vad som hädanefter benämns bevisalstrande utrustning. Utrustningen är i sig sammansatt av flera beståndsdelar, av vilka de centrala är maskinella källor, dvs. maskinvara som lagringsmedier med avtryck, samt i/o-enheter som t.ex. mätsensorer eller givare, respektive logiska uppkomstbetingelser dvs. algoritmer i form av programvaror, filstrukturer, filer samt övriga normer och metoder för signalbehandling. Den bevisalstrande utrustningen innefattar all digital elektronik
med samtliga lagringsmedier och programvaror som har brukats för att tillskapa och bevara de avtryck och/eller flyktiga fenomen som bevisningen
representerar. Bevisalstrande utrustning kan härigenom exempelvis skiljas
från sådan annan utrustning som används för att kommunicera bevisningens
informationsinnehåll (se vidare i avsnitt 3.4.2).

1093

Mänskliga iakttagelser av gränssnitt hör till området för personell gränssnittsackvisition,
se vidare i avsnitt 3.3.2. En upptagning av ett vittnes utsaga, som görs med hjälp av digital
elektronik (i form av t.ex. en inspelning av ett vittnesförhör), innebär emellertid ett tillskapande vilket utvecklas vidare nedan.
1094
Om sådan personell gränssnittsackvisition, se avsnitt 3.3.2.
1095
Jfr t.ex. SOU 1992:110 s. 419.
1096
Jfr t.ex. SOU 1992:110 s. 63, 257, 372 och 419. Bevisproblematiken i domstol, i förhållande till traditionella originalhandlingar upprättade i personell miljö, uppmärksammades
även internationellt under 1990-talets början, se t.ex. Tapper, C., Evanescent Evidence, IJLIT
1993, vol. 1, nr 1, s. 41 ff. Se även HovR:ns uttalande om lämpligheten av att beskriva
elektroniska dokument i termer av ”original” och ”kopior” i RH 2012:18. Jfr även prop.
2012/13:74 s. 44.
1097
Jfr även not 689 i denna avhandling.
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3.1.1.2

Övriga förutsättningar

I de fall då bevisningen representerar flyktiga fenomen (b ovan) har tillskapandet skett i form av nybildningar av fenomenen. Om domstolens ledamöter vid bevisupptagningen t.ex. lyssnar på ett mobiltelefonsamtal i realtid
förnimmer de representationer av det flyktiga fenomenet radiovågor. På
detta sätt kan sådana bevis tillskapas.
Tillskapandet kan även, men behöver inte nödvändigtvis, innebära att helt
nya avtryck bildas. Så som har beskrivits ovan innefattas i detta sammanhang även ”nya” struktureringar av avtryck (a ovan) i förhållande till befintliga avtrycksstrukturer och normer.
Att t.ex. radera en fil genom att använda en ”delete”- eller ”ta bort”funktion, lämnar ofta kvar tidigare tillskapade avtryck och avtrycksstrukturer
i oförändrat skick.1098 Sådan radering kan därför beskrivas som chimär. Den
chimära raderingen innebär i många fall att avtrycken i sig, eller utrymmet
där avtrycken finns, i stället antar ett s.k. oallokerat tillstånd.1099 Detta betyder att avtrycken eller området i maskinellt hänseende uppfattas kunna skrivas över, vilket därefter sker successivt. Raderingen är således chimär, eftersom den inte per automatik medför att gamla avtryck försvinner. Genom
sådan radering tillämpas därigenom endast nya normer för de befintliga avtrycken. Användaren uppfattar ofta sådana chimärt raderade avtryck såsom
obefintliga eller otillgängliga eftersom den programvara som används i
många fall redovisar dem så. Aspekter på sådan alternativ representationstillämpning av nya normer för bevisning i den aktuella miljön behandlas i
avsnitt 3.5.
En kammarrätt har funnit att vissa filer, som raderats på detta sätt, utgjorde handlingar både i TF:s mening och enligt den nu upphävda lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet (ersatt av SFL).1100
Vid kopiering genom s.k. spegling, avses informationsinnehållet klonas1101
från (minst) ett lagringsmedium till (minst) ett annat. I den mån det klonade informationsinnehållet med erforderlig visshet kan antas vara identiskt med det ursprungliga, kan ett tillskapande förvisso då sägas ha skett också inom det nya
lagringsmediet. Som ovan anförts lämpar det sig dock inte att göra denna indelning i tillskapade original visavi tillskapade kopior. Sådan kopiering av redan
befintliga avtryck och tillämpade normer hör därför, med den aktuella indelningen, i stället till hanteringskategorin logisk ackvisition (se vidare i avsnitt 3.3.1.2).

1098

Jfr t.ex. Carrier, B., File System Forensic Analysis, 2005, s. 178.
Jfr t.ex. a.st. Bevis i form av filer ur oallokerade utrymmen i tilltalades datorer (lagringsmedier) är vanligt förekommande i praxis, jfr t.ex. Svea hovrätts dom 2010-12-23 i mål nr B
8827-09.
1100
Se Kammarrättens i Stockholm dom 2010-09-14 i mål nr 6647-09. Om lagimplementeringen i SFL, se prop. 2010/11:165 s. 1849 ff.
1101
Jfr t.ex. prop. 1999/2000:117 s. 19.
1099
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I maskinellt hänseende kan tillskapandet betraktas på fysisk respektive
logisk nivå. Tillskapande på fysisk nivå kan avse antingen flyktiga fenomen
eller avtryck.
Såvitt gäller bevis som representerar flyktiga fenomen, exempelvis vid
avlyssning av samtal över mobila nät (genom radiovågor), bör man skilja
mellan situationen när sådana bevis tillskapas genom att de förnimms i
realtid och när sådana bevis representeras genom att fenomenen
registreras.1102
Som tidigare har anförts är avtryck beständigt fixerade genom registrering
på minst ett lagringsmedium. På fysisk nivå sker själva registreringen genom
vad som ofta betecknas som skrivning.1103 Beroende på lagringsmediets
beskaffenhet och konstruktion kan det exempelvis förses med magnetiska
strukturer, elektronstrukturer (laddningar) eller håligheter.1104 Många lagringsmedier kan upprepat ”skrivas över” genom att förses med nya avtryck
(och/eller avtryckskonstellationer). Detta bidrar till att information i it-miljö
ofta uppfattas som flyktig och dynamisk.
På logisk nivå tillskapas bevis genom de omständigheter och skeenden
som betingar maskinell IR, t.ex. av algoritmer genom programvaruexekvering, minnesadressering och filsystematisering m.m.1105 På denna nivå avser
tillskapandet således tillämpningen av de normer som styr det ovan redovisade fysiska tillskapandet. Dessa normer benämns hädanefter skrivnormer.
3.1.2
Personella interaktionsmoment
Vid mänsklig interaktion med bevisalstrande utrustning uppkommer synergiska förhållanden mellan maskinella och personella händelseförlopp. På en
rad olika sätt kan personella interaktionsmoment inverka vid bevisningens
tillskapande.
Genom att betrakta bevisningen som kausal till omständigheter i respektive miljö kan bevisningens maskinella tillskapande alltid indirekt hänföras
till någon form av personellt handlande. Detta gäller även i de fall då den bevisalstrande utrustningen genererat bevisningen utan att ha hanterats direkt
av någon person. Bevisningens uppkomstbetingelser kan med detta synsätt
således alltid hänföras till skilda händelseförlopp i såväl maskinell som personell miljö.
I det följande uppmärksammas vissa personella interaktionsmoment genom att olika kausalitetsförhållanden behandlas mellan personellt (indirekt)
och maskinellt (direkt) tillskapande av ifrågavarande bevis. Framställningen

1102

Jfr distinktionen mellan realtidsuppgifter och historiska uppgifter i SOU 2009:1 s. 62.
Se t.ex. Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 77.
1104
Jfr t.ex. avsnitt 2.2.
1105
Jfr avsnitt 2.4.1.2.
1103
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görs främst med fokus på personell interaktion med programvara i vid bemärkelse (jfr avsnitt 1.3.3.1).1106
Ifrågavarande bevisning består, som tidigare framhållits, av avtryck eller
flyktiga fenomen som representeras i olika former. Avtryck och/eller flyktiga fenomen kan tillskapas genom olika personella interaktionsmoment.
Människor kan exempelvis tillskapa programvara, i sig bestående av algoritmer som representeras av avtryck och/eller flyktiga fenomen. Programvarans
egen funktionalitet bidrar i sammanhanget till en särskild komplexitet. Viss
programvara kan nämligen exekvera annan programvara, vilket i sin tur tillskapar avtryck och/eller flyktiga fenomen. Människor kan också utveckla
programvara som är självmodifierande,1107 självreproducerande1108 och som
utvecklar och modifierar annan programvara,1109 vilket tillskapar avtryck
och/eller flyktiga fenomen. Programvara kan således genereras av annan
programvara, med tämligen avlägsna – indirekta – personella interaktionsmoment.
När programvara exekveras kan avtryck och/eller flyktiga fenomen tillskapas automatiskt, dvs. som en följd av programvarans funktionalitet tillsammans med datorsystemet i övrigt. Människor kan också på många olika
sätt interagera med både maskin- och programvara under och inom ramen
för själva exekveringen, t.ex. genom manuella inmatningar. Även då tillskapas avtryck och/eller flyktiga fenomen som en kausal följd av personell
interaktion. Även under och inom ramen för exekvering av programvara kan
programvarans egen funktionalitet, likväl som andra externa programvarors,
påverkas och förändras. Det kan exempelvis ske i form av inställningar eller
konfigurationer.1110 Sådan påverkan kan – i sig – vara en kausal följd av
direkt personell interaktion eller alternativt ske automatiserat inom ramen för
programvarans funktionalitet.
Programvara kan därmed också ersättas av annan programvara, t.ex. vid
s.k. uppgraderingar eller genom konfigurationer. Även detta kan ske som en
kausal följd av personell interaktion eller automatiserat vilket leder till att
avtryck och/eller flyktiga fenomen tillskapas.
Människor kan också interagera med avtryck och/eller flyktiga fenomen
som ett mellanliggande led genom att lägga sådana till grund för annan
personell och/eller maskinell behandling. Exempelvis kan en person manuellt skanna en pappersutskrift från en skrivare där utskriften är en representation av avtryck som härrör från en dator.1111
1106

Sådana interaktionsförhållanden kan hänföras även till maskinvara.
Se Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 491.
1108
Se a.a., s. 492.
1109
Jfr a.a., s. 491 f.
1110
Jfr t.ex. den av Lunell anförda distinktionen mellan inställningsfiler och konfigurationsfiler, se a.a., s. 195.
1111
Jfr t.ex. Datastraffrättsutredningens beskrivning av förfarandet skanning i SOU 1992:110
s. 89.
1107
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Också utan några direkta interaktionsmoment kan människor på andra sätt
kausalt relateras till händelseförlopp i it-miljö under vilka avtryck tillskapas.
Representationer av befintliga avtryck eller flyktiga fenomen kan t.ex. passivt förnimmas av människor, utan att avtrycken eller fenomenen påverkas
genom någon personell interaktion. När sådana avtryck och fenomen omnämns i en personell utsaga kan de således härledas till både maskinell och
personell miljö.
I samtliga ovan exemplifierade situationer tillskapas avtryck och/eller
flyktiga fenomen. Bevisning åberopas också för bevisteman som gäller sådana händelseförlopp, avtryck och/eller flyktiga fenomen. Eftersom varken
avtrycken eller fenomenen i sig är utmärkta med något omedelbart anknytningsmoment till ett visst personellt handlande, eller en personell identitet, är
det ofta förenat med svårigheter att fastställa graden av mänsklig interaktion
vid avtryckens eller fenomenens tillkomst. Följaktligen kan det vara svårt att
härleda och fastställa de respektive personer från vilka avtrycken eller fenomenen härrör.
I någon mån kan detta även sägas relatera till vad Nordell, i en upphovsrättslig
kontext, tidigare har framhållit om svårigheterna med bedömningar av huruvida
alster har frambringats av människor eller maskiner.1112

Detta får bland annat konsekvenser för möjligheterna att vid bevisvärdering härleda vissa givna avtryck eller fenomen till en personell identitet eller
en viss personell interaktion. I praxis förekommer att sådana samband fingeras och presumeras.1113
Algoritmer kan även utformas så att personella interaktörer, inom ramen för programvarans exekvering, uppfattar funktionaliteten som handlingar utförda av
fysiska personer. I ett tingsrättsavgörande (2014) dömdes fem av sju tilltalade för
grovt bedrägeri.1114 TR:n fann det utrett att de huvudtilltalade hade konstruerat en
programvara kallad ”Maggie” som automatiskt loggat in på Svenska Spels webbsida för pokerspel. TR:n fann att ”Maggie”, utan mänsklig kontroll eller styrning,
hade spelat mot och vunnit pengar av 5 000 fysiska motspelare som därigenom
hade utsatts för brott.

Att elektroniska signaturers identifierings- och äkthetsfunktioner förvisso
kan komma till användning som bevis- och/eller hjälpfakta anges t.ex. i förarbeten till SignL.1115 I detta sammanhang bör emellertid uppmärksammas att
användningen av en elektronisk signatur inte samtidigt innebär ett samband
1112

Se Nordell 1997, s. 130.
Om sådana presumerade samband mellan maskinella och personella identiteter, se t.ex.
vidare i avsnitt 3.4.1.
1114
Se Södertörns tingsrätts dom 2014-12-19 i mål nr B 5929-13. Med en skiljaktig mening
ogillades samtliga åtal därefter i Svea hovrätts dom 2016-02-18 i mål nr B 680-15.
1115
Se prop. 1999/2000:117 s. 14.
1113
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mellan en personell identitet och de maskinella händelseförlopp som är hänförliga till signaturen. Utrymmet för att någon annan än den avsedda personella identiteten orättmätigt får tillgång till en säker anordning för signaturframställning eller signaturframställningsdata (jfr 2 § SignL) har beaktats av
lagstiftaren och kommer till explicit uttryck redan i lagtexten. Enligt
definitionen av undertecknare i 2 § 4 st. SignL förutsätts exempelvis att en
person ”behörigen innehar” anordningen för signaturframställning.1116 Det
kan samtidigt uppmärksammas att skyddet för obehörig användning, enligt
det skyddskrav som uppställs i 3 § 1 st. p. 3 SignL, inte innebär någon presumtion för att signaturframställningsdata de facto brukas av en viss avsedd
person. Ett ytterligare uttryck för distinktionen mellan de respektive maskinella och personella miljöerna är det faktum att en certifikatutfärdare under
vissa förutsättningar åläggs skadeståndsskyldighet om t.ex. en ”hacker” eller
annan utomstående ges åtkomst till och obehörigen använder en hemlig
nyckel (14 § SignL).1117
Det är relevant att uppmärksamma att SignL i detta hänseende inte är utformad
för sakförhållanden som faktiskt utspelas i verkligheten. Genom SignL uppställs
endast en rättslig nivå för rättsverkningar av användningen av elektroniska signaturer. Att en elektronisk signatur har använts i ett visst fall utgör i sig således,
utifrån SignL, inte en självständig omständighet att tas till intäkt för att fastställa
ett samband mellan maskinella händelseförlopp eller avtryck, å den ena sidan,
och en personell identitet å den andra. Denna rättsliga reglering kan således inte
tillämpas som utgångspunkt för bedömning av bevisning om sådana samband,
som ju – i sig – avses styrka sakförhållanden. Det nu anförda sammanhänger i
hög grad med det beviskrav som uppställs i det enskilda fallet. SignL:s utgångspunkt kan detta hänseende sägas motsvara ett lågt uppställt beviskrav för fastställelsen av samband mellan en viss personell respektive maskinell identitet.
Begreppsmässiga förändringar och nya krav införs under 2016 till följd av
eIDAS-förordningen vilken kan antas komma att ersätta SignL.1118

I samtliga ovan beskrivna fall av tillskapande av bevis som består av avtryck och/eller flyktiga fenomen kan bevisningen betraktas som ett resultat
av någon personell interaktion. I vissa fall är interaktionsmomenten mer
perifera än i andra. Att kunna fastställa eller åtminstone bedöma kausalförhållandena är behövligt vid bedömning av felkällor i samband med avtrycksoch normrepresentationer eller vittnesmål, sakkunnigutlåtanden och andra
relaterade utsagor om t.ex. gärningsmannaskap m.m. Svårigheterna i detta
1116

Se även prop. 1999/2000:117 s. 70. Jfr även definitionen av elektronisk signatur i 2 § 1 st.
SignL och formuleringen ”den som framstår som utställare” (egen kursivering).
1117
Jfr prop. 1999/2000:117 s. 48.
1118
Regeringen har föreslagit att SignL upphävs i samband med eIDAS-förordningens ikraftträdande 2016-07-01, se prop. 2015/16:72 s. 51 f. Om vissa begreppsmässiga följdändringar i
lagar, se i a.a., s. 52 ff. Jfr vidare t.ex. Andersson, H. och Nordén, A. i Rättsinformatik, 2015,
s. 116 ff. Olika rättsverkningar till följd av eIDAS-förordningen har belysts i avsnitt 2.5.3.
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hänseende motiverar att det görs en åtskillnad mellan direkt respektive
indirekt personell interaktion. Distinktionen har bäring på kausalitetsförhållandena mellan händelseförloppen i de respektive miljöerna vid miljööverskridande IR.
Tillskapande är möjligt genom direkt personell interaktion där en eller
flera personers agerande i personell miljö är direkt härledbart till de omständigheter, händelseförlopp och tillskapandet av avtryck i maskinell miljö,
och/eller flyktiga fenomen, som det ifrågavarande beviset representerar.
Sådana interaktionsmoment kan t.ex. bestå i att skicka sms eller e-post, att
posta inlägg på sociala medier eller att ta en bild m.m.
Tillskapande kan också ske genom indirekt personell interaktion där en
eller flera personers agerande i personell miljö är indirekt härledbart till de
omständigheter, händelseförlopp och tillskapandet av avtryck i maskinell
miljö, och/eller flyktiga fenomen, som det ifrågavarande beviset representerar. Sådana interaktionsmoment kan t.ex. bestå i programmeringsåtgärder,
konfigurationer och andra ageranden som härleds till personer genom flera
kedjeled.
Genom exemplen och figurerna nedan illustreras hur dessa respektive personella interaktionsgrader kan variera.

Hej

A

Hej

Hej

X

Y

Figur 3.1 Tillskapande genom direkt personell interaktion

Exempel 1: Tillskapande genom direkt personell interaktion (figur 3.1).
Person A använder mobiltelefon X för att mata in och skicka ett smsmeddelande med texten ”Hej” till mobiltelefon Y. Telefon X exekverar den
för ändamålet fabriksinstallerade programvaran och sms:et skickas sedan
som en direkt följd av A:s interaktion. I detta fall är A:s personella interaktionsmoment direkt kausal till de avtryck och flyktiga fenomen som bildas
med relation till sms-meddelandet.
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Figur 3.2 Tillskapande genom indirekt personell interaktion

Exempel 2: Tillskapande genom indirekt personell interaktion (figur 3.2).
Person B är programmerare och har skapat en programvara som installerats på mobiltelefon Z. Programvarans funktionalitet består i att telefonen
automatiskt skickar sms med textraden ”Hej” till ett slumpmässigt urval av
olika mottagare i kontaktlistan så fort telefonen sätts på. När person C sätter
på telefonen exekveras programvaran automatiskt. Sms:en skickas då i väg
utan att C har vidtagit några åtgärder som är direkt kausala till de avtryck
som bildas till följd av sms-meddelandena. Avtrycken bildas samtidigt utan
att B har vidtagit några ytterligare åtgärder som är direkt kausala till avtryckens tillskapande.
I detta fall är C:s interaktion indirekt i förhållande till de avtryck som
bildas relaterade till sms-meddelandena. B:s interaktion i förhållande till
avtrycken kan också beskrivas som indirekt. B:s interaktion med de avtryck
som utgör själva programvaran är emellertid direkt.
Distinktionen mellan direkt och indirekt personell interaktion kan liknas
vid den som har framförts av Magnusson Sjöberg mellan förfaranden som är
delvis respektive helt automatiserade.1119 Vid händelseförlopp som sker till
följd av delvis automatiserade förfaranden finns alltid ett direkt personellt
interaktionsmoment. På motsvarande sätt kan en indirekt personell
1119

Om distinktionen mellan helt och delvis automatiserade förfaranden, se Magnusson
Sjöberg 1992, s. 35 f.
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interaktion härledas till händelseförlopp som ägt rum till följd av helt automatiserade förfaranden.
Så som även Magnusson Sjöberg har framhållit för sina definitioner är det
svårt att i det här fallet sätta några absoluta gränser.1120 Distinktionen är således approximativ.
3.1.3
Rättsliga förutsättningar och analyser
För enskilda personer finns enligt svensk rätt ännu inte någon allmän rättsligt
grundad skyldighet att tillskapa bevisning, eller material som potentiellt kan
användas som bevisning, med hjälp av digital elektronik. Av 8 kap. 2 § 1 st.
p. 2 RF följer att sådana skyldigheter gentemot det allmänna måste stipuleras
i lag.1121
Utredningen om it-brottskonventionen lämnade 2013 ett förslag om att i lag införa en möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att kunna ålägga alla och
envar en skyldighet att bevara vissa redan tillskapade avtryck.1122 Förslaget kritiserades av Advokatsamfundet, bland annat för dess brister i proportionalitetshänseende.1123

Förpliktelser av detta slag kan dock uppkomma genom rättsliga dispositioner, exempelvis på civilrättslig grund (genom avtal m.m.). Sådana skyldigheter inträder även vid viss verksamhetsutövning och kan då medföra
olika förpliktelser som t.ex. att tillskapa, bevara och på begäran tillhandahålla avtryck eller att använda specifikt funktionell utrustning m.m.1124
Det nu anförda ska här illustreras genom att betrakta ett urval av rättsliga
påbud hänförliga till vad som kan kallas författningsstyrt tillskapande och
bevarande av ifrågavarande bevis. På många områden finns, som tidigare
nämnts, samtidigt fakultativa möjligheter att efterleva skyldigheter och utöva
rättigheter genom att använda digital elektronik. Även exempel på sådan
anknytande reglering ges här i urval.

1120

Se a.st.
Om att vissa skyldigheter att bevara och tillhandahålla redan tillskapat material kan inträda, jfr vidare t.ex. i avsnitten 3.4–3.5.
1122
Jfr SOU 2013:39 s. 255 ff.
1123
Se Sveriges Advokatsamfunds remissyttrande, R-2013/1044, 2013-09-20, s. 5 ff.
1124
Skyldigheter att tillhandahålla avtryck hör till området för ackvisition, se avsnitt 3.3.
1121
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3.1.3.1
Uppgiftstyper, skyddsåtgärder och bevarande m.m. vid
författningsstyrt tillskapande
Operatörer och tjänsteleverantörer1125

En betydelsefull verksamhetskrets som förpliktigats att tillskapa bevisning
anges i 2 kap. 1 § LEK. Att kommersiellt tillhandahålla allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster
medför bland annat en särskild lagringsskyldighet för brottsbekämpande
ändamål enligt 6 kap. 16 a § LEK. Tele- och datatrafikens operatörer och
tjänsteleverantörer som bedriver tillståndspliktig verksamhet inom området
för elektronisk kommunikation har i lag ålagts skyldighet att genom registrering tillskapa och under sex månaders tid bevara vissa avtryck, se även 16 d
§.1126 Lagringsskyldigheten omfattar ett femtiotal uppgiftstyper som avser
telefonitjänster, meddelandehantering, internetåtkomst och tillhandahållande
av anslutningsformer.1127 Uppgiftstyperna har även specificerats på en mer
detaljerad nivå i 38–43 §§ FEK.1128
I 39–43 §§ FEK anges ett flertal uppgiftstyper som bland annat uppringande
nummer, uppringt nummer, nummer som samtalet styrts till, uppgifter om uppringande och uppringd abonnent (i förekommande fall även registrerad
användare), datum och spårbar tid då kommunikationen påbörjades och avslutades, uppringandes och uppringds abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet.
Enligt regleringen ska, i samband med internetåtkomst, även registreras användares ip-adresser, datum och spårbar tid för på- och avloggning i den tjänst som
ger internetåtkomst, den typ av kapacitet för överföring som har använts samt
uppgifter som identifierar den utrustning där kommunikationen slutligt avskiljs
från den lagringsskyldige till den enskilda abonnenten m.m. Ett ännu inte utnyttjat förskriftsbemyndigande härvid har även lämnats PTS i 44 § FEK.
Andra uppgiftstyper kan också komma att tillskapas av operatörer och tjänsteleverantörer efter en polisiär begäran om hemlig avlyssning eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation (HAK/HÖK) enligt 27 kap. 18–19 §§ RB.
Såvitt gäller uppgiftstyper har, genom 6 kap. 21 § p. 2 och 20 § LEK, en annorlunda lagteknisk utformning använts, med andra indelningsgrunder än i 6 kap. 16
a § (jfr ovan). Utöver hänvisningarna till RB hänvisas även till uppgiftskategorierna i 6 kap. 20 § 1 st. pp. 1–3 LEK, nämligen uppgift om abonnemang (p. 1),
innehållet i ett elektroniskt meddelande (p. 2) samt annan uppgift som angår ett

1125

I det följande behandlas aspekter av den rättsliga regleringen. Konkreta exempel på bevis
som genereras inom ramen för denna verksamhet ges i avsnitt 4.4.
1126
Om skyldighet att lämna ut sådana uppgifter, jfr även ackvisition i avsnitten 3.3.1.1–
3.3.1.2.
1127
Med anslutningsform avses den teknik eller kapacitet som tillhandahålls för att få internetåtkomst. DSL (Digital Subscriber Line), fiberoptiska anslutningar, 3G (UMTS), GSM
(GPRS), traditionella telefonmodem och WLAN (trådlöst nät) angavs som exempel på anslutningsformer vid lagstiftningens tillkomst, se prop. 2010/11:46 s. 30 f. och 77.
1128
Se även prop. 2011/12:146 s. 4 ff.
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särskilt elektroniskt meddelande (p. 3).1129 Uppgift om abonnemang avser uppgifter som identifierar en abonnent och/eller ett abonnemang, framför allt namn,
titel, adress och abonnentnummer (t.ex. telefonnummer) och även s.k. IMSInummer och statiska och dynamiska ip-adresser (jfr även nedan).1130 Med annan
uppgift (p. 3) avses t.ex. uppgift om mellan vilka telefonnummer eller ip-adresser som ett elektroniskt meddelande har förmedlats, när och under hur lång tid
förbindelsen var uppkopplad, från vilken basstation ett visst samtal skett samt det
s.k. IMEI-numret.1131
I LEK stipuleras härutöver även ytterligare uppgiftskategorier, som trafikuppgifter (6 kap. 1 §), lokaliseringsuppgifter (1 kap. 7 §) respektive abonnentuppgifter (1 kap. 7 §). Trafikuppgifter har givits en bred definition som innefattar
alla slags uppgifter som behandlas för befordran eller fakturering av elektroniska
meddelanden i elektroniska kommunikationsnät, jfr 6 kap. 1 § 1 st. LEK.1132 Här
ingår t.ex. uppgift om namn, nummer eller adress från sändaren av en kommunikation eller användaren av en förbindelse för att genomföra kommunikationen,
uppgifter om en kommunikations sändningsväg, varaktighet, tid eller volym, vilket kommunikationsprotokoll som används, terminalutrustningens, sändarens
eller mottagarens placering, det nät där kommunikationen börjar eller slutar samt
en förbindelses början, slut eller varaktighet, det format i vilket kommunikationen överförs via nätet och/eller varje omvandling av informationen.1133
Lokaliseringsuppgifter har definierats som alla uppgifter som behandlas i ett
elektroniskt kommunikationsnät/av en elektronisk kommunikationstjänst och
som visar den geografiska positionen för en användares terminalutrustning1134
(det missvisande i denna stipulation belyses närmare i avsnitt 4.4). Lokaliseringsuppgifter har uppgetts innefatta uppgifter om från vilket geografiskt område
som t.ex. ett mobilsamtal skett,1135 var mottagaren av samtalet befinner sig1136
eller om vilka mobila elektroniska kommunikationsutrustningar (bl.a. mobiltelefoner) som har funnits inom området1137. En del lokaliseringsuppgifter kan således samtidigt vara trafikuppgifter, jfr 6 kap. 9 § LEK é contrario.1138
Abonnentuppgifter avser uppgifter som direkt hänför sig till den angivna
abonnenten, såsom t.ex. abonnentens namn, adress, yrke, titel eller telefonnum-

1129

Viss gränsdragningsproblematik mellan till ”uppgift om abonnemang” (p. 1) respektive
”annan uppgift...” (p. 3) har behandlats i RK 2010:1 med avseende på IMSI-nummer.
1130
Om IMSI (International Mobile Subscriber Identity) och IMEI (International Mobile
Equipment Identity), se SOU 2015:31 s. 160. I RK 2010:1 fann kammarrätten att information
om vilka IMSI-nummer som senast varit anslutna till vissa IMEI-nummer principellt avser
uppgift om abonnemang (enligt p. 1) om polisens begäran syftar till att identifiera ett abonnemang. Se även prop. 2011/12:55 s. 101 samt SOU 2009:1 s. 20. Se även SOU 2007:76 s. 64.
1131
Se SOU 2007:76 s. 65. Om IMSI (International Mobile Subscriber Identity) och IMEI
(International Mobile Equipment Identity), se t.ex. SOU 2015:31 s. 160.
1132
Se även artikel 2 b i Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation.
1133
Jfr skäl 15 i a.a.
1134
Se även prop. 2002/03:110 s. 260 f. samt SOU 2009:1 s. 62.
1135
Se SOU 2009:1 s. 20.
1136
Se a.a., s. 62.
1137
Se a.a., s. 149.
1138
Se prop. 2002/03:110 s. 260 f.
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mer.1139 Abonnentuppgift kan också avse uppgifter som indirekt hänförs till
abonnenten som t.ex. abonnemangets anslutningsform. 1140
Härvid tycks abonnentuppgifter, enligt 1 kap. 7 § LEK, kunna sammanfalla
med uppgift om abonnemang, enligt 6 kap. 20 § 1 st. p. 1 (jfr ovan).

För att tillgodose olika syften uppställs samtidiga krav på att vissa tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas av de lagringsskyldiga för att
upprätthålla s.k. lämpliga säkerhetsnivåer.1141 Bestämmelsernas utformning
påminner till viss del om regleringen i 31 § PuL.1142 Det uppställs vissa
allmänna krav på dels driftsäkerhet enligt 5 kap. 6 b § LEK,1143 dels skyddsåtgärder för uppgifter enligt 6 kap. 3 § LEK. Dessa allmänna krav på uppgiftsskydd ska enligt 6 kap. 3 § LEK säkerställas genom åtgärder som bl.a.
ska vara avvägda mot riskerna för s.k. integritetsincidenter, jfr definitionen i
6 kap. 1 § LEK. Åtgärderna har preciserats genom föreskrifter utfärdade av
PTS.1144
I 7 § PTSFS 2014:11145 uppställs bland annat krav på den som tillhandahåller en
allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst att logga all läsning, kopiering, ändring och utplåning av uppgifter samt åtkomst till de system som används, med tillhörande krav på systematiska och återkommande kontroller av
loggarna. I 9 § anges även krav på kryptering av samtliga uppgifter som överförs
via internet.

Samtidigt uppställs enligt 6 kap. 3 a § LEK särskilda och jämförelsevis
högre krav på skyddsåtgärder för uppgifter som lagras för brottsbekämpande
ändamål än på skyddsåtgärder enligt 6 kap. 3 § LEK.1146 Enligt 37 § 1–2 st.
FEK ska lagringsskyldiga vidta särskilda åtgärder bland annat för att säkerställa vissa av de lagrade uppgifternas kvalitet. Uppgifterna ska t.ex. skyddas
mot förstöring, förlust och ändring samtidigt som åtgärder ska vidtas för att
förhindra att uppgifterna otillåtet lagras, behandlas, tillgås eller avslöjas.

1139

Se prop. 2001/02:98 s. 26, jfr hänvisningen från prop. 2002/03:110 s. 357.
Ibid.
1141
Om sådana lämpliga säkerhetsnivåer enligt 31 § PuL, jfr t.ex. Datainspektionens allmänna
råd, Säkerhet för personuppgifter, rev. nov 2008, s. 17.
1142
Jfr t.ex. även prop. 2002/03:110 s. 330 samt a.st., jfr även prop. 2010/11:115 s. 126 ff.
1143
Åtgärderna ska enligt 5 kap. 6 b § LEK anpassas efter bland annat risken för störningar
och avbrott. Jfr t.ex. även föreskriftsbemyndigandena i 5 kap. 6 b § sista men. LEK samt i 30
§ p. 1 FEK. Jfr även PTSFS 2007:2.
1144
Jfr bemyndigandena i 6 kap. 3 § 2 st. LEK samt 34 a § FEK som har utnyttjats genom
PTSFS 2014:1.
1145
Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2014:1) och allmänna råd om skyddsåtgärder
för behandlade uppgifter.
1146
Se prop. 2010/11:46 s. 75. Detta har markerats genom formuleringen särskilda tekniska
och organisatoriska åtgärder i 6 kap. 3 a § LEK, jfr lämpliga åtgärder enligt 6 kap. 3 § LEK,
se a.st.
1140
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Även denna reglering kompletteras av PTS föreskrifter med ytterligare bestämmelser om regelefterlevnaden.1147
Viss rättslig problematik – och turbulens – har kringgärdat den ifrågavarande
regleringen. Efter att ha underlåtit att i rätt tid implementera det s.k. datalagringsdirektivet1148 fälldes Sverige 2010 av EU-domstolen för fördragsbrott.1149
Implementeringarna infördes därefter under 2012, främst genom ändringar i RB,
LEK och FEK.1150 Två år senare, i april 2014, ogiltigförklarades datalagringsdirektivet av EU-domstolen1151 med motiveringen att det innebar ett oproportionerligt ingrepp i de rättigheter som följer av artiklarna 7 och 8 i Rättighetsstadgan1152. I samband med ogiltigförklaringen uppkom frågor om det svenska
regelverkets förenlighet med EU-rätten. Med stöd i EU-domstolens dom ansåg
flera teleoperatörer att de kunde upphöra med att tillskapa, bevara och lämna ut
sådana uppgifter för brottsbekämpande ändamål.1153 Operatörernas agerande föranledde i sin tur bland annat att dåvarande Rikspolisstyrelsen anmanade PTS att
vidta åtgärder för den svenska regleringens efterlevnad.1154 En för ändamålet särskild utredning tillsattes av regeringen,1155 som under sommaren 2014 nådde slutsatsen att det svenska aktuella regelverket inte stred mot EU-rätten såvitt gällde
de ifrågavarande skyldigheterna.1156 PTS beslöt därefter att förelägga obstruerande operatörer att efterleva den svenska regleringen.1157 En förvaltningsrätt har i
ett fall avslagit ett överklagande med anledning av PTS beslut.1158 Domen har
överklagats till kammarrätten som beslutat att inhämta förhandsavgörande från
EU-domstolen angående tolkningen av artikel 15.1 i Direktivet om integritet och
elektronisk kommunikation.1159

1147

Jfr bemyndigandena i 6 kap. 3 a § 2 st. LEK och i 37 § 3 st. FEK som har utnyttjats genom PTSFS 2012:4.
1148
2006/24/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 15 mars 2006 om lagring av
uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om
ändring av direktiv 2002/58/EG. Datalagringsdirektivet trädde i kraft 2006-03-15 med en generell implementeringstid som löpte ut 2007-09-15 och som i vissa delar kunde skjutas fram
till 2009-03-15, se direktivets artikel 15.
1149
Se C-185/09, EU-kommissionen mot Konungariket Sverige.
1150
Jfr t.ex. prop. 2010/11:46 s. 5, bet. 2011/12:JuU28 s. 2, prop. 2011/12:55, prop. 2011/12:
146 och SOU 2007:76. Direktivet implementerades även genom ytterligare reglering, se a.st.
1151
Se C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for Communications,
Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. Jfr Ds 2014:23 s. 98.
1152
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT 2007 C303).
1153
Jfr SOU 2015:31 s. 133 ff. Se t.ex. PTS tjänsteanteckning 2014-04-15, dnr 14-4685-1
(TeliaSonera), skrivelse till PTS 2014-04-14, dnr 14-4682-2 (ComHem), skrivelse till PTS,
2014-04-11, dnr 14-4688-1 (HI3G Access AB) samt skrivelse till PTS 2014-04-09, dnr 144175-2 (Tele2 Sverige AB).
1154
Se anmälan av Rikspolisstyrelsen, Rättsavdelningen, dnr A164.055/2014, 2014-04-15.
1155
Se Regeringskansliets uppdrag, dnr Ju2014/3010/P § 162, 2014-04-29.
1156
Se Ds 2014:23 s. 101.
1157
Se SOU 2015:31 s. 134 samt t.ex. PTS beslut 2014-06-27, dnr 14-4175-22.
1158
Se Förvaltningsrättens i Stockholm dom 2014-10-13 i mål nr 14891-14.
1159
Se Kammarrättens i Stockholm beslut 2015-04-28 i mål nr 7380-14.
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2014 tillsattes den s.k. Datalagringsutredningen med det övergripande syftet
att göra en översyn av vissa delar av regleringen kring elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen.1160 Utredningens betänkande (2015)1161 möttes av omfattande kritik, bland annat från Advokatsamfundet.1162 Bland annat anfördes att
utredningen tycktes ha haft ett begränsat intresse av den personliga integriteten.1163 Samtidigt uttryckte man från samfundets sida en oro över att man inom
rättstillämpningen kunde komma att överskatta värdet och tillförlitligheten hos
sådana elektroniska uppgifter som åberopas som bevisning, bl.a. från operatörer.1164 Detta befarade man i sin tur kunde leda till oriktiga domar och beslut. 1165
Näringsidkare i kontantbranscher m.fl.

Ett annat exempel på skyldighet att använda specifikt funktionell digital
elektronik avser vissa näringsidkare. En krets av de som i näringsverksamhet
säljer varor eller tjänster mot betalning med kontanter eller kontokort är,
enligt 39 kap. 4–7 §§ SFL, skyldiga att använda kassaregister.1166 Lagstadgade krav uppställs enligt 39 kap. 8 § SFL på kassaregistrets tekniska
beskaffenhet, såvitt gäller funktionalitet och certifiering m.m. (jfr även 2
§).1167 Regleringen kompletteras av Skatteverkets föreskrifter som innehåller
ett hundratal bestämmelser på relativt hög detaljnivå.1168 För kassaregister
föreskrivs exempelvis påbjuden, tillåten och otillåten maskin- och programvara samt funktionalitet (som bland annat gäller användargränssnitt,
kryptering, signering, loggning och rapportinnehåll), krav på tillverkardeklarationer, fysisk förvaring, certifieringskrav och plomberingar m.m.1169 De

1160

Se dir. 2014:101. Vissa lagstiftningsåtgärder föreslogs i syfte att stärka skyddet för den
personliga integriteten i samband med sådana uppgifters hantering vid brottsbekämpning, se
SOU 2015:31 s. 13, 33 ff. och 325 ff. samt dir. 2014:101 s. 11 f.
1161
SOU 2015:31.
1162
Se Sveriges Advokatsamfunds remissyttrande, R-2015/0850, 2015-08-24.
1163
Se a.a., s. 2 f.
1164
Se a.a., s. 10 f.
1165
Se a.st.
1166
Enligt Skatteverkets uppskattning 2011 förekom det bland svenska företag ca 100 000
kassaregister, se Skatteverkets (utg.) rapport Konsumenterna kan skapa schysst konkurrens
och minska skattefelet, 2011-06-13, s. 4.
1167
Regleringen tillkom ursprungligen genom den nu upphävda lagen (2007:592) om kassaregister m.m. (den s.k. kassaregisterlagen), i sig utformad med förebild i Bokföringsnämndens
nu upphävda allmänna råd i BFNAR 2004:1, se prop. 2010/11:165 s. 858, 861 och 405 f. samt
prop. 2006/07:105 s. 91. En översiktlig redogörelse för kassaregisterlagens bestämmelser, och
Skatteverkets då tillhörande föreskrifter, har lämnats av Bjergert i SvSkT 2009 s. 485 ff.
1168
Föreskriftsbemyndigandena anges i 39 kap. 10 § SFL och i 9 kap. 3 § SFF. Se t.ex.
SKVFS 2014:10, SKVFS 2014:9, SKVFS 2014:8 och SKVFS 2009:2, se även SKVFS 2009:
12. Trots att Skatteförfarandeutredningen ställde sig tveksam till om ett bemyndigande skulle
göras (SOU 2009:58 s. 1097 f.) beslutade regeringen om detta (se prop. 2010/11:165 s. 406).
Jfr även avsnitt V i Bokföringsnämndens vägledning, Bokföring, 2013-12-05 samt BFNAR
2004:1.
1169
Se t.ex. i not 1168 a.a.
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krav som uppställs på kassaregister innebär i praktiken att digital elektronik
måste användas för tillskapande av avtryck genom registrering.1170
Att funktionalitetskrav för digital elektronik och lagringsmedier detaljregleras i
föreskrifter på myndighetsnivå är vanligt förekommande. Även beträffande
exempelvis spelautomater har flera bestämmelser utfärdats i Lotteriinspektionens villkor för kasinoverksamhet med detaljerade krav på både logisk och fysisk
nivå.1171 Myndigheten har även utfärdat föreskrifter om beskaffenheten av bland
annat maskin- och programvara som används vid anordnande av vissa lotterier
som förmedlas genom elektromagnetiska vågor (genom t.ex. radio- eller tv-sändningar), enligt 21 a § lotterilagen (1994:1000).1172
Inför utfärdandet av vissa tekniska föreskrifter har utfärdare anmälningsskyldigheter enligt Anmälningsdirektivet.1173 Anmälningsdirektivet uppställer dock i
sig inga krav i sig på att viss utrustning ska regleras. I direktivet anges i stället
vissa förhållningsregler som bl.a. svenska myndigheter har att beakta i de fall då
tekniska föreskrifter utfärdas.1174
Diarieföring vid persontransporter och frakt m.m.

Skyldigheterna att diarieföra händelser under persontransporter och frakter
vid luftfart, sjöfart, järnvägstrafik och vägtrafik är historiskt förankrade.
Vissa aktörer måste för ändamålet använda digital elektronik, i vissa fall till
följd av reglering utfärdad på EU-nivå.
Europeiska Rådet har förordningsvis beslutat om att vissa fordon ska vara försedda med s.k. digitala färdskrivare, dvs. att viss digital elektronik obligatoriskt
ska användas för registrering i samband med färd.1175 Tekniska krav uppställs
även på tillverkare av färdskrivare i Transportstyrelsens föreskrifter i TSFS
2013:1.1176
1170

Jfr prop. 2006/07:105 s. 26 f. och 102 samt SOU 2005:35 s. 16 och 102.
Se Lotteriinspektionens Villkor för statliga kasinon, 2008-08-09 utfärdade med stöd i 12 §
kasinolagen (1999:355) samt i a.a., s. 4 refererat koncessionsbeslut.
1172
Se LIFS 2013:3.
1173
98/34/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter
för informationssamhällets tjänster.
1174
Anmälningsdirektivet har införlivats i förordningen (1994:2029) om tekniska regler vars
efterlevnad står under tillsyn av Kommerskollegium, se förordningens 20 § samt Kommerskollegiums föreskrifter (KFS 2008:1) om tekniska regler. I de föreskrifter som slutligt utfärdas ska t.ex. en hänvisning göras till anmälningsdirektivet, se direktivets artikel 12 samt 18 a
§ författningssamlingsförordningen (1976:725).
1175
Se prop. 2003/04:83 s. 7 samt 3821/85 Rådets förordning (EEG) av den 20 december
1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EUT 1985 L 370/8). Se även 8–9 §§ förordningen
(1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, jfr även prop.
2001/02:130 s. 82.
1176
Kraven enligt EEG-förordningen (ovan a.a.) efterlevs i svensk rätt genom
normgivningsbemyndiganden. I lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter
om trafik, transporter och kommunikationer och 10 kap. 16 § 1 st. p. 2 förordningen (2004:
865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. har Transportstyrelsen (tidigare Vägver1171
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För luftfart har Transportstyrelsen (tidigare Luftfartsstyrelsen) utfärdat ingående föreskrifter.1177 För vissa luftfartyg krävs t.ex. obligatorisk installation av
färdregistrator (Flight Data Recorder, FDR) och ljudregistrator (Cockpit Voice
Recorder, CVR),1178 i allmänt tal ofta gemensamt benämnda »svarta lådan»1179. I
detta hänseende uppställs detaljerade krav på obligatorisk registrering av vad
som kan uppgå till hundratals uppgiftstyper, t.ex. avseende ”flight path and
speed”, ”engine power”, ”pilot headphones and live boom microphone” och
”time reference” m.fl.1180

År 2016 infördes en obligatorisk skyldighet att i viss taxiverksamhet
överföra taxameteruppgifter ”digitalt och trådlöst” till redovisningscentraler
enligt 2 a kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211).1181 Samtidigt inträdde även
obligatoriska krav på diarieföring i viss byggverksamhet genom registrering
med elektronisk personalliggare enligt 39 kap. 11 a–c §§ SFL.1182 Regleringarna är ytterligare exempel på lagstadgade skyldigheter att använda digital
elektronik.
I sammanhanget kan skillnaden betonas mellan situationer då användning
av digital elektronik är påkallad som en lagstadgad skyldighet, och då sådan
användning sker frivilligt. Enligt 39 kap. 11 § SFL uppställs exempelvis krav
på att använda personalliggare även i annan näringsverksamhet än den ovan
anförda byggverksamheten.1183 Personalliggaren kan i dessa fall emellertid
alternativt föras i pappersbaserad form till skillnad från i byggverksamheten.1184
Upprättande av olika sorters dagbok är enligt 18 kap. 1–5 §§ sjölagen (1994:
1009) obligatoriskt för vissa fartygstyper (jfr ovan om diarier i annan transportket) bemyndigats att utfärda föreskrifter, vilka bl.a. har utfärdats om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare, se TSFS 2013:1. Jfr även prop.
2003/04:83 s. 10.
1177
Normgivningskompetens har delegerats till och utnyttjats av Transportstyrelsen (tidigare
Luftfartsstyrelsen) i ett flertal föreskrifter, ett sådant exempel är LFS 2007:47.
1178
Detaljreglering avseende beskaffenheten och prestandan hos färdregistratorer anges i 2
kap. 92–95 och 102–105 §§ LFS 2007:47, med samtidig hänvisning till den internationella
luftfartsorganisationen ICAO:s rekommendationer, se avsnitt 6.3 samt Appendix 8 i ICAO,
Operation of Aircraft, Part I International Commercial Air Transport — Aeroplanes, 2010.
Motsvarande detaljreglering för ljudregistratorer anges i 2 kap. 96–105 §§ LFS 2007:47 med
motsvarande hänvisning till ICAO:s rekommendationer.
1179
Jfr t.ex. SOU 2015:75 s. 134.
1180
Se 2 kap. 92–105 §§ LFS 2007:47 samt pp. 2.2 och 3.1 i Appendix 8 i ICAO, Operation
of Aircraft, Part I International Commercial Air Transport — Aeroplanes, 2010.
1181
Se prop. 2013/14:223 s. 35 ff. samt bet. 2013/14:TU18, s. 18.
1182
Se prop. 2014/15:6 s. 92. Underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet sanktioneras bland
annat med kontrollavgift, se t.ex. 50 kap. 1–4 §§ SFL.
1183
Ibid.
1184
Jfr 4 och 8 §§ SKVFS 2006:22. I 9 kap. 6 § SFF har Skatteverket även bemyndigats att
utfärda föreskrifter såvitt gäller förandet och utformningen av personalliggare som utnyttjats i
SKVFS 2006:22.
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verksamhet).1185 Lagbestämmelserna kompletteras bland annat av Trafikverkets
föreskrifter, som fakultativt anger att ”fysisk lagring” av sådana uppgifter får
ersättas med ”elektronisk lagring”, under förutsättning att inmatningen sker manuellt, se 6 § TSFS 2010:18. Även om det således inte stipuleras någon skyldighet att använda digital elektronik vid dessa dagböckers upprättande, stadgas en
bevarandeskyldighet avseende bl.a. ”...dagböcker...elektroniska och magnetiska
inspelningar och videoband, inklusive information från färdskrivare och annan
elektronisk utrustning” samt ”på teknisk väg gjorda uppteckningar om ett fartygs
navigering och gången av dess maskineri”, se 18 kap. 5 a § 1 st. pp. 2–3 samt 2
st. sjölagen, jfr 18 kap. 5 § 3 st.1186
Denna regleringstekniska lösning kan jämföras med regeringens bemyndigande att föreskriva att fiskefartyg obligatoriskt ska förses med utrustning för automatisk satellitöverföring (satellitbaserade fartygsövervakningssystem) enligt 22
§ andra stycket fiskelagen (1993:787). Ett delegationsbemyndigande har för
ändamålet i sin tur lämnats Havs- och vattenmyndigheten genom 5 kap. 1 § 2 st.
p. 2 förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Bemyndigandet har utnyttjats genom vissa bestämmelser om hantering av satellitsändare som utfärdats i 5 kap. FIFS 2004:25.1187 Här kan även den EU-rättsliga
regleringen på området beaktas.1188

Genom att använda digital elektronik efterlevs i många fall olika rättsliga
krav av praktiska skäl, även utan rättslig skyldighet att använda just sådan
bevisalstrande utrustning. Att utnyttja denna valmöjlighet kan emellertid i
sig medföra rättsliga skyldigheter. Sådana uppkommer exempelvis vid
behandling av personuppgifter med utgångspunkt i regleringen i PuL samt
kompletterande registerförfattningar (jfr avsnitt 2.2).1189
Som en följd av EU-domstolens praxis kan ett slags lagringsskyldighet sägas
åvila även den personuppgiftsansvarige i de fall då personuppgifter har lämnats
ut till tredje man. I fallet Rijkeboer1190 behandlades frågan om huruvida den registrerades rätt att i ett sådant fall få tillgång till viss information från den person1185

Trafikverket har bemyndigats att utfärda föreskrifter om dagbok genom 18 kap. 4 §
sjölagen samt 1 § 2 st. sista strecksatsen i förordningen (1994:1279) med bemyndiganden att
meddela föreskrifter enligt sjölagen (1994:1009). Sådana föreskrifter har utfärdats i TSFS
2010:18 och TSFS 2009:114. Bestämmelser om dagbok har även utfärdats i Sjöfartsverkets
författningssamling (se SJÖFS 2006:1).
1186
Jfr även artikel 13 (a) i Olycksutredningsdirektivet. Det i lagtexten använda begreppet
dagböcker motsvarar vad som i Olycksutredningsdirektivet anges som ”loggböcker”, se prop.
2010/11:116 s. 74.
1187
Jfr t.ex. även föreskrifterna i 6 a kap. FIFS 2004:25 om elektronisk fiskeloggbok m.m.
1188
Om exempelvis satellitbaserat kontrollsystem för fartyg, automatiska identifieringssystem, system för positionsbestämning och spårbarhetsverktyg m.m., se artiklarna 9–13 i
Fiskeriförordningen.
1189
Jfr definitionen av behandling i 3 § PuL som (bland annat) innefattar registrering.
1190
C-553/07, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam mot M. E. E.
Rijkeboer. Fallet har kommenterats under rubriken ”Första stycket” i Öman, S. och Lindblom,
H-O., Zeteo (utg.), Personuppgiftslagen, kommentar till 26 § PuL (okt 2015, 4 u.), samt i p.
3.3 i Magnusson Sjöberg, C. Karnov (utg.), Lexino Djup kommentar, 26 § PuL, 2015-07-01.
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uppgiftsansvarige kunde begränsas genom nationell lagstiftning till att omfatta
en tidsperiod om ett år föregående begäran. 1191 Informationen i fråga avsåg dels
de mottagare och mottagarkategorier till vilka personuppgifterna hade lämnats
ut, dels personuppgifternas innehåll.1192 EU-domstolen besvarade frågan nekande
och fann bl.a. att det, med beaktande av vissa avvägningar i proportionalitetshänseende, ankommer på medlemsstaterna att fastställa en frist för lagring av informationen i fråga.1193
Det får sägas vara tveksamt om Sverige i nuläget uppfyller dessa skyldigheter.
Kameraövervakning

Bevisalstrande utrustning är vanligt använd för övervakningsändamål. Utrustning som i dag används för t.ex. kameraövervakning (CCTV)1194 är i stor
utsträckning baserad på digital elektronik.1195 Utöver visuell optisk bildupptagning kan anmälnings- och tillståndspliktig kameraövervakning enligt 8 §
KÖL1196 även innefatta (villkorad) avlyssning eller ljudupptagning, se t.ex. 2
§, 19 § 2 st. och 21 § 2 st. p. 3 KÖL1197 (jfr vidare nedan om det annorlunda
förhållandet vid kameraövervakning enligt 27 kap. 20 a–c §§ RB).
Till skillnad från den föreskrivna bevarandeskyldigheten enligt LEK (se
ovan) uppställs ingen minimitid för avtrycks bevarande vid kameraövervakning. Utgångspunkten är i stället enligt 32 § KÖL att avtrycken får bevaras under en maximal tid om två månader, för att därefter förstöras.
Den bevisalstrande utrustningen, övervakningskameror och övrig övervakningsutrustning, har legaldefinierats i 2 § KÖL. Enligt bestämmelsen
ingår tv-kameror samt optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbar
utrustning samt separata tekniska anordningar.
Till optisk-elektroniska instrument hör enligt lagförarbetena sådana som a) kan
registrera händelser inom det elektromagnetiska våglängdsspektrat för optisk
strålning och som samtidigt b) innebär att förmedling, visning eller lagring av
bilder sker genom elektronisk påverkan.1198 Som exempel på sådan utrustning anges i förarbetena fiberoptiska kikare, bildporttelefoner som aktiveras vid anrop
på lägenhetsinnehavare via porttelefonen, röntgeninstrument och andra instru1191

Se C-553/07, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam mot M. E. E.
Rijkeboer, p. 31.
1192
Se a.st.
1193
Se a.a., pp. 64 och 70.
1194
Kameraövervakning benämns i vissa fall även CCTV (Closed Circuit Television), jfr t.ex.
SOU 2013:19 s. 13 och 417, jfr även SOU 2009:87 s. 96 ff. och SOU 2004:83 s. 15.
1195
Jfr prop. 2012/13:115 s. 30.
1196
Sådan övervakning är i de flesta fall tillståndspliktig om kamerorna kan riktas mot platser
dit allmänheten har tillträde vilket regleras i 8–15 §§ KÖL och handläggs av Länsstyrelserna
på ansökan (16–17 samt 19–24 §§ KÖL). Lagen kompletteras av KÖF och tillsynen utövas
fördelat mellan Länsstyrelserna (platser dit allmänheten har tillträde) respektive Datainspektionen (platser dit allmänheten inte har tillträde), se 38–39 §§ KÖL samt 1–2 §§ KÖF.
1197
Se t.ex. prop. 2012/13:115 s. 153 samt prop. 1997/98:64 s. 65.
1198
Jfr prop. 2012/13:115 s. 26.
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ment som kan utnyttja radiofrekvent strålning samt mikrofoner och radiosändare
som används i samband med kameraövervakningen.1199 Således regleras härigenom endast viss bevisalstrande utrustning med a) bestämd faktisk funktionalitet
och b) direkt anknytning till vissa normer på fysisk nivå vid maskinell IR, jfr
avsnitt 2.4.1.2.

Några uttryckliga krav på utrustningens prestanda uppställs inte i KÖL.
Enligt 19 § 1 st. KÖL ska emellertid varje tillstånd till övervakning obligatoriskt förses med villkor som bland annat ska avse den utrustning som får
användas. Detta innefattar enligt lagförarbetena exempelvis direktiv om kamerautrustningen, dock utan krav på någon detaljerad teknisk beskrivning av
kameran.1200
I Länsstyrelsernas aktuellt tillämpade ansökningsformulär ska t.ex. anges varje
kameras brännvidd och möjlighet till fjärrstyrning samt rörlighet och zoom.1201

I likhet med den ovan anförda regleringen i PuL och LEK uppställs enligt
30 § KÖL även krav på att lämpliga säkerhetsnivåer upprätthålls för att
skydda det upptagna bild- och ljudmaterialet.1202
Magnusson Sjöberg har behandlat aspekter av hur ”digital bildhantering”
förhåller sig till PuL:s reglering.1203 EU-domstolen har i ett fall konstaterat att
visuella inspelningar av människor som genereras av kameraövervakningsutrustning, och som lagras kontinuerligt på en hårddisk, utgör personuppgifter i
Dataskyddsdirektivets1204 mening då människorna därigenom kan identifieras.1205

Med utgångspunkt i bevishanteringsmodellen kan bevisning även tillskapas av och inom domstol. Det sker exempelvis vid dokumentation genom
ljud- och bildupptagningar med digital elektronik av utsagor eller vid syn.
Av framställningstekniska skäl behandlas sådant tillskapande i samband med
återupptagning i avsnitt 3.4.2.4

1199

Se a.a., s. 26 f.
Se prop. 1975/76:194 s. 30 ff. samt prop. 1989/90:119 s. 53 och 80 (refererade till från
prop. 2012/13:115 s. 153 och prop. 1997/98:64 s. 64 f.).
1201
Se Länsstyrelsernas odaterade samt icke diarienumrerade dokument, Länsstyrelsen (utg.),
Hur du ansöker om kameraövervakning, lydelse 2015-04-04.
1202
Jfr även Datainspektionens (icke bindande) allmänna råd i Kameraövervakning
Datainspektionen informerar, dec 2014.
1203
Se Magnusson Sjöberg, C. i Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 381 ff.
1204
95/46/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 24 oktober 1995 om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter.
1205
Se pp. 13, 19, 22 och 25 i C-212/13, František Ryneš mot Úřad pro ochranu osobních
údajů.
1200

178

3.1.3.2

Bevisalstrande utrustning i brottsutredande verksamhet

Ett utslag av implementeringsfaktorn är att även brottsbekämpande
verksamhet utövas med hjälp av bevisalstrande utrustning. Såvitt gäller tillskapande av bevis används digital elektronik både för att kunna uppfatta
flyktiga fenomen och för att tillskapa avtryck att använda som bevis.1206
Sådan utrustning hos polisen karakteriseras av att vara individualiserad för
bestämda ändamål, dvs. utvecklad för särskilt ägnade användningsområden
med bestämd avsedd funktionalitet. Utrustningens beskaffenhet varierar.
Utrustningen kan bestå av kompletta it-system, i form av särskilt konstruerad
maskin- och programvara, eller enbart programvara som exekveras genom
digital elektronik i en dator utan något särskilt ägnat användningsområde.
Med hjälp av sådan utrustning sker vad som kan betecknas som ett
avsiktligt tillskapande av bevisning,1207 bland annat i samband med polisiär
verkställighet av tvångsmedel. Exempel på hemliga tvångsmedel som kan
verkställas med bevisalstrande utrustning är kameraövervakning enligt 27
kap. 20 a–c §§ RB, då visuella bevis tillskapas i form av rörliga bilder,1208
och hemlig rumsavlyssning enligt 27 kap. 20 d §–25 a § RB1209 för tillskapande av auditiva bevis i form av ljudupptagningar.
Bevisalstrande utrustning används också vid fotografering och videofilmning av
anhållna och häktade, med stöd i 28 kap. 14 § RB samt 4 § förordningen
(1992:824) om fingeravtryck m.m.

Även finger- och handflateavtryck tas med bevisalstrande utrustning, för
närvarande it-systemet AFIS (Automatic Fingerprint Identification System),
se 3 kap. 1–4 §§ RPSFS 2005:12.1210

1206

Skillnaden mellan att uppfatta flyktiga fenomen och att tillskapa avtryck som bevis kan
åskådliggöras genom distinktionen som anförts av Utredningen om underrättelseinhämtning
för vissa polisiära behov: ”...avlyssnas eller tas upp för återgivning av innehållet...”, se SOU
2009:66 s. 52 (egen kursivering och fetstilisering).
1207
Jfr t.ex. de bevisrättsligt anknutna indelningarna i avsiktliga respektive tillfälliga bevis,
avsiktsurkunder och tillfällighetsurkunder samt beskrivande och dispositiva urkunder i Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 22 och 257 samt Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 210.
1208
Ordet optisk i 27 kap. 20 a § 1 st. RB avser endast visuella bilder. Auditiva eller audiovisuella bevis, genom samtidig ljudupptagning, kan enligt lagförarbetena inte tillskapas med
stöd i detta tvångsmedel, se prop. 2013/14:237 s. 45 samt prop. 1995/96:85 s. 39.
1209
Bestämmelserna i den tidigare lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning har
permanentats i 27 kap. 20 d–25 a §§ RB, se prop. 2013/14:237 s. 164 ff. och 178 ff. Jfr även 1
kap. 2 § pp. 9–10 lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.
1210
Systemet AFIS har anor från 1970-talet då FBI först introducerade datoriserad skanning
av fingeravtryck, se t.ex. Appendix A (Forensic Science Timeline) i Inman, K. och Rudin, N.,
Principles and Practice of Criminalistics, 2001. Utmaningar och risker med system av detta
slag har belysts i Dror, Itiel E. och Mnookin, Jennifer L. i Law Probability and Risk, vol. 9,
utgåva 1, 2010, s. 47 ff.
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Även om ordet inhämtning för tankarna till ackvisition av redan befintligt
material, kan bevisning, utifrån bevishanteringsmodellen, även tillskapas genom
”inhämtning av signaler i elektronisk form” vid signalspaning enligt lagen
(2000:130) och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet,
lagen (2008:717) och förordningen (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet samt förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt.1211

Bevisalstrande utrustning är även vanligt använd vid trafikövervakning.
Kroppsbesiktning kan, enligt 28 kap. 12 § 2 st. RB, bland annat utföras
genom “...tagande av prov från människokroppen...”.1212 En form av sådan
provtagning är alkoholutandningsprov vilket, enligt 2 § 2 st. lagen
(1976:1090) om alkoholutandningsprov,1213 ska tas med ”instrument” som
anger om eventuell alkoholkoncentration överstiger ett visst gränsvärde.1214
På bemyndigande i förordningen (1976:1091) om föreskrifter rörande alkoholutandningsprov har också verkställighetsföreskrifter om sådana instrument utfärdats.1215
Möjligheter att använda instrument för mätningar av alkoholhalt i utandningsluft
började diskuteras i Sverige under 1940-talet. Efter att straffbestämmelserna om
trafiknykterhet förändrades 1941 förelåg endast behov av att föra bevisning om
alkoholkoncentrationen i förarens blod i stället för, som tidigare, om förarens
nedsatta körförmåga.1216 Inför regleringen hade bevisvärdet av blodanalyser
flitigt debatterats i den juridiska litteraturen under 1930-talet.1217 1949 års trafiknykterhetsutredning föreslog för första gången en ny lagbestämmelse om ”rätt
för polisman att taga prov på förares utandningsluft medelst s.k. drunkometer.”1218 (egen kursivering). Under 1960-talets början och under 1970-talet användes Alcotest rutinmässigt av polismyndigheten.1219 Instrumenten användes då
endast som hjälpmedel (för s.k. sållning, jfr nedan) vid bedömningen av om
1211

Se SOU 2009:66 s. 47. Om de allt mer konvergerande tvångsmedlen signalspaning visavi
HAK och HÖK (tidigare benämnda HTA och HTÖ), se SOU 2009:66 s. 51 f. Klamberg har
behandlat vissa rättsliga förutsättningar för den signalspaning som bedrivs av Försvarets Radioanstalt, se Klamberg i SvJT 2009 s. 519 ff.
1212
Jfr Borgströms diskussion om rättsliga förutsättningar för olika typer av alkoholutandningsprov (sållningsprov visavi bevisprov), Borgström i JT 2015–16 s. 217 ff.
1213
Jfr även 28 kap. 13 § 3 st. 2 men. RB.
1214
Borgström har uppgett att det årligen tas miljontals alkoholutandningsprov i landet,
Borgström i JT 2015–16 s. 217 not 1 med där anförd referens. Jfr även de motsvarande befogenheter som tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen har att ingripa mot rattfylleribrott enligt 2 och 8 §§ lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter.
1215
Föreskrifterna har meddelats i RPSFS 2012:19.
1216
Se prop. 1988/89:118 s. 8.
1217
Se t.ex. Liljestrand i SvJT 1932 s. 113 ff., Forssman och Sjövall i SvJT 1934 s. 15 ff.,
Liljestrand i SvJT 1936 s. 107 ff., Jerneman i SvJT 1936 s. 369 ff. och Widmark i SvJT 1939
s. 68 ff.
1218
Se SOU 1953:20 s. 12, 99 ff. och 234.
1219
Se SOU 1963:72 s. 245.
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blodprov skulle tas på förare eller inte, 1220 och inte för att tillskapa bevisning att
använda i domstol.1221 I rättsfallet NJA 1984 s. 637 förtydligade HD att även
analyser av utandningsprov, utan legala hinder (med hänvisning till principen om
fri bevisföring), principiellt kunde komma att användas som bevisning för att
styrka alkoholkoncentrationen i blodet. Sådana instrument har genom åren
använts, även internationellt, med en rad olika benämningar som t.ex. Alcolmeter,1222 Intoximeter,1223 Alcometer,1224 Alkometer,1225 Breathalyser,1226 Ethanograph,1227 Alcolyser1228 och den aktuellt använda Evidenzer,1229 m.fl. (jfr även den
EU-rättsliga beteckningen alkoholaerometrar)1230.

På liknande sätt som för vissa privata verksamhetsutövare (se avsnitt
3.1.3) regleras en del av den bevisalstrande utrustning som används i brottsutredande verksamhet. Regleringen varierar till innehåll och omfattning och
är främst utfärdad i föreskriftsform av Polismyndigheten (f.d. Rikspolisstyrelsen). Denna reglering är emellertid långt ifrån heltäckande. Inom vissa
områden regleras endast somliga aspekter av utrustningens funktionalitet
eller det personella handhavandet. Annan bevisalstrande utrustning som
används i brottsutredande verksamhet är i dessa hänseenden helt oreglerad.
Enligt 18 § RPSFS 2012:19 ska nytillverkade bevisinstrument för alkoholutandningsprov verifieras och omverifieras av NFC (f.d. SKL) innan de tas i drift.
Loggar ska även föras för varje instrument (20 §) och de utrymmen där instrumenten placeras ska hålla hög hygienisk standard (26 §). Bevisinstrument får
t.ex. inte förvaras där smuts riskerar att påverka instrumentets funktioner. Det
uppställs samtidigt krav på behörighet i form av viss utbildning för att få använda
sållnings- och bevisinstrument (14 och 21 §§). Gränspolisavdelningen inom den
tidigare Polismyndigheten i Stockholms län har i det senare hänseendet kritiserats av JO för genomförandet av ett alkoholutandningsprov. 1231 Provtagningen
utfördes av en polisman utan sådan föreskriven erforderlig behörighet. Polismannens behörighet hade dock felaktigt intygats och godkänts internt hos polismyndigheten. JO ansåg att regelverket därigenom hade kringgåtts.
1220

Jfr prop. 1974:154 s. 8.
Jfr a.st.
1222
Alcolmeter var världens första bevisalstrande utrustning för utandningskontroll (dvs. med
digital elektronik) och utvecklades under 1970-talet av den walesiska vetenskapsmannen Tom
Parry Jones, se The Telegraph (utg.), Tom Parry Jones, 2013-01-15. Jfr även Klette i SvJT
1964 s. 269.
1223
Se Klette i SvJT 1964 s. 269.
1224
Se a.st.
1225
Se prop. 1982/83:13 s. 7.
1226
Se Klette i SvJT 1964 s. 269 samt prop. 1974:154 s. 8 och prop. 1975/76:162 s. 5.
1227
Se prop. 1974:154 s. 8 och prop. 1975/76:162 s. 5.
1228
Se a.st.
1229
Se t.ex. Polismyndigheten (utg.), Nationellt forensiskt centrum, Alkoholutandning, lydelse
2015-04-04. Jfr även t.ex. JO beslut 2007-10-31, dnr 1159-2006.
1230
Se 76/765/EEG Rådets direktiv av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om alkoholmätare och alkoholaerometrar (EUT 1976 L 262/143).
1231
Se JO beslut 2007-10-31, dnr 1159-2006.
1221
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I 9 kap. 1–3 §§ RPSFS 2009:4 uppställs vissa behörighetskrav för den som
ska hantera ett polisiärt it-system. Det anges även krav på att åtkomst till och
aktiviteter i vissa it-system ska registreras i logg (11 §), inbegripet aktiviteter
som kan tolkas som intrångsförsök eller brott mot behörighetsregler.
Vid hastighetsövervakning med laserhastighetsmätare ska mätkontrollanten,
enligt 2 kap. 4 § RPSFS 2003:6, ha genomgått viss föreskriven utbildning. Enligt
föreskrifternas 3 kap. 2–4 §§ ska också vissa kontroller av mätinstrumentets
funktioner göras innan hastighetskontrollen inleds, såvitt gäller avståndsfunktion,
sikteskontroll och funktionskontroll.
Efter videoupptagning i polisfordon ska inspelat material som saknar betydelse för det polisiära arbetet raderas från systemets hårddisk senast efter att arbetspasset har avslutats, vilket följer av 9 § RPSFS 2012:22.

Det kan noteras att en del bevisalstrande utrustning endast används
indikativt medan annan används i direkt syfte att tillskapa bevismaterial för
framtida bruk i domstol. Denna åtskillnad kommer exempelvis till uttryck i
föreskrifterna om alkoholutandningsprov (RPSFS 2012:19) där en distinktion görs mellan sållningsinstrument (1 och 11 §§) respektive bevisinstrument (2 och 15 §§). De respektive resultat som genereras av olika utrustningar används i praktiken därmed för att uppfylla skilda beviskrav.
Sållningsinstrumentet åsyftar endast att (indikativt) påvisa förekomst av alkohol i
utandningsluften, medan bevisinstrumentets huvudsyfte är att tillskapa ett
noggrant mätvärde av alkoholkoncentrationen som bevismedel.1232 Ett annat
tvångsmedel av indikativ typ är ögonundersökning där s.k. pupillometer används
som bevisalstrande utrustning.1233 Utrustningen används uteslutande i syfte att
fastställa om skälig misstanke om drogpåverkan föreligger,1234 och inte för att i
sig tillskapa bevisning att använda i domstol. Fastställelse av skälig misstanke
om sådan påverkan kan dock utgöra rättslig grund för mer ingripande tvångsmedel i syfte att tillskapa bevisning.
Vissa oreglerade s.k. tekniska spaningsmetoder1235 har tidigare behandlats av
Integritetsskyddskommittén. Bland annat har kommittén uppmärksammat användningen av handmanövrerade kameror vid bild- och filmupptagning, dolda
kroppsmikrofoner, inspelning av telefonsamtal och positionsbestämning av föremål som t.ex. bilar eller väskor genom s.k. pejling.1236 Sådana spaningsmetoder
har ansetts kunna användas utan explicit lagstöd.1237

1232

Jfr 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 21, 23, 24 och 26 §§ RPSFS 2012:19. Jfr även det ovan
anförda NJA 1984 s. 637.
1233
Se 3 § 2 men. lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken.
1234
Se prop. 2009/10:95 s. 274.
1235
Spaningsmetoder där tekniska hjälpmedel används för att inhämta information, jfr SOU
2007:22 s. 194 f. Jfr även den tidigare redovisningen av vissa teknikbundna arbetsmetoder i
SOU 2003:74 s. 75–112.
1236
Se SOU 2007:22 s. 195 ff.
1237
Se SOU 2009:1 s. 195.
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En konsekvens av att i sådana sammanhang använda oreglerade metoder
är att det inte uppställs några krav på den bevisalstrande utrustning som
används.
Ett specialfall får sägas vara den utrustning som används vid trafikövervakning genom automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK).1238 Genom
ATK tillskapas hastighetsmätningar och fotografier av fordon genom ett
helautomatiserat förfarande.1239 I samband med stationära mätstationer för
ATK uppställs inga särskilda rättsliga krav på den bevisalstrande
utrustningen i sig eller på den personella hanteringen av utrustningen (jfr
dock RPSFS 2012:30 beträffande mobila mätstationer). Det finns heller
ingen särskild rättslig reglering såvitt gäller den tillskapade bevisningens
hantering i övrigt. Den rättsliga regleringen av förfarandet avser endast vissa
aspekter av polisens personuppgiftsbehandling.1240
Det nu anförda framhålls med viss reservation för tillämpligheten av generella
föreskrifter om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT, se
t.ex. RPSFS 2009:4. Genom föreskrifterna uppställs en lägsta säkerhetsnivå
såvitt gäller bl.a. utrustningen, de uppgifter som behandlas och it-infrastrukturens uppbyggnad m.m. Vad föreskrifterna innebär i praktiken såvitt gäller den
bevisalstrande utrustning som används av Polismyndigheten får dock sägas vara
oklart. I föreskrifternas portalparagraf anges att de är tillämpliga bl.a. för
”Polisens IT-system”. It-system definieras brett som ”alla i ett informationsbe[-]
handlingssystem ingående komponenter, t.ex. applikation, tjänster och databaser
m.m. som baseras på informationsteknik såsom radio-, telefoni-, datorkommu[-]
nikations- eller datorsystem och som samverkar för ett visst syfte” (se 2 kap. 1
§). Det anges även att vissa av bestämmelserna inte ska tillämpas i fråga om
”bevisföremål” vilket torde avse sådana som tagits i beslag.1241 Föreskrifterna
skulle därmed kunna anses vara tillämpliga för all polisiär bevisalstrande utrustning, däribland även för it-systemen i varje enskild ATK-mätstation.1242 Såvitt är
känt har föreskrifternas omfattning ännu inte prövats i överrättspraxis.

Utmärkande för merparten av den bevisalstrande utrustning som används
i polisiär brottsbekämpande verksamhet är att den tillverkas och utvecklas av
privata företag. Polismyndighetens förvärv av utrustningen föregås då i all-

1238

Jfr det i avsnitt 2.5.3 anförda avseende NJA 2011 s. 106.
Se Ekfeldt, J. i Festskrift till Christian Diesen, 2014, s. 498.
1240
Se regleringen i 5 § p. 3 samt 8 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister, jfr även prop.
2013/14:65 s. 24 f. och s. 60 f. Om bestämmelsens utvidgande, se prop. 2005/06:108 s. 8 ff.
Kameraövervakning vid ATK är t.ex. enligt 10 § p. 4 KÖL undantagen tillståndsplikt, se prop.
2012/13:115 s. 86 och 149. Enligt 25 § KÖL är upplysningsplikten genom skyltning inte tilllämplig vid ATK.
1241
Om föremål som bevis, jfr t.ex. bestämmelserna i 27 kap. 1 §, 45 kap. 7 § samt 36 kap. 8
§ 1 st., 39 kap. 1 § 1 st., 39 kap. 5 § och 40 kap. 5 § RB.
1242
Att Polismyndigheten (f.d. Rikspolisstyrelsen) äger och driver ATK-systemet gemensamt
med Trafikverket har uttalats i olika sammanhang. se t.ex. bet. 2011/12:TU12 s. 24.
1239

183

mänhet av upphandlingsförfaranden med utgångspunkt i detaljerade funktionalitetsbeskrivningar.
Liknande förfaranden tillämpas även av andra myndigheter med motsvarande behov av digital elektronik. I en del fall söker myndigheterna aktivt
skydda utrustningens algoritmer (källkoderna) som företagen utvecklat med
hänvisning till att de utgör företagshemligheter. Därigenom skyddas algoritmerna också från myndighetens egen insyn.1243
I brottsutredande verksamhet tillskapas således bevisning med bevisalstrande utrustning vars programvara utvecklats eller hanteras av andra
utomstående parter, och som Polismyndigheten inte själv förfogat eller förfogar över. Det ovan anförda systemet ATK är t.ex. utvecklat av ett privat
företag och all praktisk hantering av mätstationer, kommunikationsnät och
systemets centrala styrande funktioner ombesörjs av Trafikverket.1244 Systemets algoritmer som tillverkaren har utvecklat är deponerade hos en fjärde
part och är inte direkt tillgängliga vare sig för Trafikverket eller Polismyndigheten.1245
Som ett utslag av osynlighetsfaktorn är insynen i systemens styrmekanismer därmed generellt begränsad.
3.1.4
Sammanfattande analyser
Att identifiera felkällor hos bevisning som tillskapats i it-miljö medför en rad
utmaningar. Bevisningen omges av många olika rättsliga, tekniska och
övriga praktiska förutsättningar som, i sin tur, präglas av vad som tidigare
har anförts om de samverkande huvudfaktorerna. Implementeringsfaktorn
bidrar exempelvis till att bevisningen kan ha tillskapats utifrån många olika
utgångspunkter. Ett nära samband mellan sådan bevisning och lagringsmedier inträder till följd av registreringsfaktorn. Det innebär bland annat
svårigheter med att stringent upprätthålla begrepp som original och kopior.
Lagringsmedier präglas i sin tur av osynlighetsfaktorn, vilket i princip alltid
innebär ett obefintligt utrymme för direkt kontroll av avtryck, såväl för
bevisningens bedömare som för andra. Ofta har bedömaren heller ingen
insyn i bakomliggande algoritmer. Osynlighetsfaktorn innebär dessutom svårigheter med att utläsa och härleda personella interaktionsmoment vid bevisningens tillskapande. En följd av representationsfaktorn är att det vid avtryckens tillskapande samtidigt tillämpas olika representationsmoment. Även
insynen i sådana moment försvåras av osynlighetsfaktorn.
1243

Bohlin har belyst några situationer i praxis där myndigheter på olika sätt sökt undanhålla
handlingar och upptagningar från handlingsoffentlighetens ljus, bland annat genom att uppdra
åt externa privata konsultbolag att upprätta och förvara handlingarna, se Bohlin, A., Offentlighetsprincipen, 2015, s. 43 ff., jfr även i a.a., s. 31 not 1.
1244
Se Trafikverket, Utdrag ur UPPDRAGSBESKRIVNING Implementering av tredje generationens Trafiksäkerhetskameror – Argus III, 2014. Jfr även Ekfeldt, J. i Festskrift till
Christian Diesen, 2014, s. 506 samt i a.a., not 66.
1245
Se Ekfeldt, J. i Festskrift till Christian Diesen, 2014, s. 506.
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Olika verksamhetsutövare omfattas av olika regleringar som avser bevisnings tillskapande. Bedömare har inga särskilda rättsliga utgångspunkter att
tillämpa. Utöver tolkning av äldre bestämmelser torde även viss reglering
som avser tillskapande kunna tillämpas analogivis vid bedömarens identifiering av felkällor.
En syntes och taxonomi av bestämmelser om bevisalstrande utrustning

Med anknytning till avhandlingens tredje fokuspunkt (om felkällor, jfr
avsnitt 1.1.4) är det av intresse att närmare analysera de regelverk som är
tillämpliga då avtryck tillskapas genom bevisalstrande utrustning. Det kan
inledningsvis konstateras att sådana bestämmelser tar sikte på olika skyddsaspekter. I 6 kap. 3 § LEK görs i detta hänseende t.ex. en distinktion mellan
tekniska åtgärder och organisatoriska åtgärder.1246
Tekniska åtgärder har i 6 kap. 3 LEK en särskild innebörd som avser bl.a.
åtgärder som syftar till att försvara uppgifterna mot oavsiktlig eller olaglig
förstörelse, förlust eller ändring.1247 Rekvisitet innefattar därmed en motsvarighet till det informationssäkerhetsterminologiska uttrycket riktighet1248 dvs.
avtrycksskyddande åtgärder som vidtas med skyddsmålet att undvika informationsförändring (jfr eng. data integrity).1249
Faktorer som kan påverka bevisvärdet av avtrycksrepresentationer, i form
av ”elektroniska bevis” och ”elektroniska signaturer”, har t.ex. anförts vara
just förutsättningar och utrymme för tillskapande, ändringar1250 och förstörelse av avtrycken.
I artikel 9 (2) UNCITRAL:s modellag för elektronisk handel (1999) anförs tillförlitligheten av sättet för tillskapandet eller lagringen av ”[i]nformation in the
form of a data message” som en faktor att beakta vid bedömning av informationens bevisvärde.1251 Hultmark har anfört risken för förfalskning som en sådan
faktor.1252 Förfalskning får förstås så att sådan kan äga rum bland annat genom
tillskapande (enligt avhandlingens anförda lydelse).1253

1246

Se prop. 2010/11:115 s. 182.
Jfr a.st.
1248
Jfr SIS Handbok 550, 2011, s. 10 samt SIS-TR 50:2015, s. 10.
1249
I informationssäkerhetssammanhang brukar termen integritet användas synonymt med
riktighet, om detta förhållande jfr t.ex. anmärkningen med hänvisning till SIS Handbok 550,
2011 i p. 3.8 i SS-ISO/IEC 27001:2006 (Sv), s. 2.
1250
Jfr även t.ex. Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 258 samt rättsfallet i a.st., not 16.
1251
Jfr även Bengtssons prognos om HD:s tillämpning av UNCITRALs modellagar vid bevisvärdering med anförda rättsfall, Bengtsson, H. i Elektronisk signering En antologi, 2013, s.
74. Om UNCITRAL:s modellagar, se vidare i avsnitt 3.4.3.
1252
Se Hultmark, C., Elektronisk handel och avtalsrätt, 1998, s. 86.
1253
Jfr a.st. Jfr även Einersen, E., Elektronisk aftale- & bevisret, 1992, s. 103 f.
1247
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En slutsats som kan dras är att bestämmelser som åsyftar att åstadkomma
avtrycksskydd blir användbara som vägledning vid identifieringen av bevisningens felkällor.
Med organisatoriska åtgärder avses enligt 6 kap. 3 § LEK främst åtgärder som vidtas i syfte att förhindra obehörig åtkomst till uppgifterna,1254 dvs.
genom vilka ett åtkomstskydd åsyftas. Denna typ av bestämmelser har ett
annat skyddssyfte, nämligen att stävja viss åtkomst till redan tillskapade avtryck. Sådana bestämmelser tar alltså inte sikte på avtryckens bestånd i sig
till skillnad från avtrycksskyddande bestämmelser. Åtkomstskyddande bestämmelser kan därför inte relateras till bevisvärdering beträffande avtryckens riktighet. Man bör således skilja bestämmelser av den förra typen,
som åsyftar avtrycksskydd, från bestämmelser som åsyftar åtkomstskydd.1255
Bestämmelser av det senare slaget behandlas inte vidare i detta sammanhang.
En liknande distinktion som den nu anförda framfördes vid säkerhetsskyddslagens (1996:627) tillkomst. I lagförarbetena markerades en skillnad mellan
”säkerhetsrisker som är förknippade med att sekretessbelagda uppgifter ändras
eller förstörs” och ”sekretesskydd”.1256 ”[B]ehovet av skydd” som anges i lagens
9 § avser med den här använda terminologin både åtkomstskydd och avtrycksskydd.1257
Genom formuleringen särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder i 6 kap.
3 a § LEK har samtidigt markerats att det uppställs högre krav på skyddsåtgärder
för uppgifter som lagras för brottsbekämpande ändamål än enligt 6 kap. 3 §
LEK, jfr den där använda formuleringen lämpliga åtgärder.1258

Sammantaget kan det konstateras att avtrycksskyddande bestämmelser
förekommer fragmenterat och på olika normhierarkiska nivåer. Vidare kan
konstateras att sådana bestämmelser tar sikte på ett brett spektrum av
infallsvinklar i samband med bevisningens tillskapande. Exempelvis är en
del bestämmelser inriktade mot själva utrustningen och dess prestanda
medan andra bestämmelser avser kompetensen hos de personer som ska
använda utrustningen.
Samtliga regelverk som refererats i detta avsnitt (3.1) har lagts till grund
för en syntes. Syntesen är framställd genom induktioner av uppställda krav
som relaterar till avtryckens tillskapande, både i maskinellt och personellt
hänseende. Genom syntesen framträder en övergripande bild av faktorer som
i regleringssammanhang har bedömts vara relevanta vid bevisningens tillskapande för att upprätthålla informationens riktighet och fullständighet.
1254

Jfr prop. 2010/11:115 s. 182.
Vissa bestämmelser kan vara blandade så att de delvis är av det ena slaget och delvis av
det andra. I relevanta delar har även sådana blandade bestämmelser beaktats i sammanhanget.
1256
Se prop. 1995/96:129 s. 26.
1257
Jfr a.a., s. 77.
1258
Se prop. 2010/11:46 s. 75.
1255
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Vid analysen framträder vissa karakteristiska kategorier av kravbestämmelser. De kan systematiseras i fyra huvudgrupper:
a) bestämmelser genom vilka krav uppställs på den bevisalstrande utrustningen,
b) bestämmelser genom vilka krav uppställs på de självständiga representationer som den bevisalstrande utrustningen framställer,
c) bestämmelser genom vilka krav uppställs på den bevisalstrande utrustningens personella användare och
d) bestämmelser genom vilka krav uppställs på övriga aktörer som relateras till den bevisalstrande utrustningen.
Bestämmelser med krav på utrustningen (a) kan i sig delas upp i tre
huvudgrupper: bestämmelser som rör utrustningens chassi (i), utrustningens
innehåll och prestanda (ii) samt utrustningens skötsel (iii).
Bestämmelser om utrustningens chassi (a. i) avser exempelvis fysiska
säkerhets- och hållbarhetskrav som att chassit ska vara av viss kvalitet, att
det ska vara förseglat med viss plombering1259 eller att det ska förses med
viss märkning1260.
Bestämmelser som gäller utrustningens innehåll och prestanda (a. ii) är
utformade på olika abstraktionsnivåer och kan avse fysiska och/eller logiska
betingelser. Med utgångspunkt i maskinella förutsättningar kan dessa sorteras i tre undergrupper, beträffande:
1. den digitala elektroniken (med lagringsmedier),
2. de algoritmer som används samt
3. de avtryck och övriga normer som tillskapas och tillämpas.
Det finns bestämmelser som i dessa hänseenden fastställer specifika krav
på detaljnivå. Samtidigt förekommer bestämmelser med mer allmänt formulerade krav som, genom den generella utformningen, samtidigt kan relateras
till flera av undergrupperna ovan.
Genom ett generellt utformat krav på att t.ex. ”data ska kunna lagras i minst 7 år
[utan strömförsörjning]”1261 uppställs specifika hållbarhetskrav på lagringsmediet. Samtidigt uppställs därigenom funktionella krav på algoritmernas utformning
som måste utesluta överskrivbarhet. Bestämmelsen uppställer också krav på avtrycken i sig som inte får försvinna eller bli oläsliga, och på de tillämpade normerna som måste kunna tillämpas under hela lagringstiden. Även kravet att en
viss utrustning ”ska ha en livstid på minst 7 år”1262 avser utrustningens samman1259

Se t.ex. 12 kap. 9–10 §§ SKVFS 2009:12.
Se t.ex. 11 § RPSFS 2012:22.
1261
Se 12 kap. 12 § SKVFS 2009:12.
1262
Se 12 kap. 13 § SKVFS 2009:12.
1260
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tagna funktionalitet, dvs. krav uppställs både på fysiska komponenter, algoritmer
samt avtryck och normer.

Beträffande utrustningens innehåll kan den digitala elektroniken (a. ii 1)
t.ex. regleras genom krav på att vissa bestämda fysiska komponenter används, eller motsatsvis inte används, eller att den tekniska arkitekturen utformas på ett särskilt sätt.1263 Karakteriserande faktorer som regleras beträffande
utrustningens prestanda avser främst funktionalitet och tidsbunden hållbarhet.
Det finns även bestämmelser som preciserar hur utrustningens algoritmer
ska utformas (a. ii 2). I vissa fall uppställs t.ex. krav på att använda specifika
namngivna krypteringsalgoritmer, som ”AES-256” eller ”HMAC-SHA1”.1264
Krav kan också uppställas på att en viss programvara ska vara försedd med
ett unikt versionsnummer som ska kunna utläsas i klartext eller på tillverkardeklaration vid funktionalitetsförändringar av programvaran.1265 Sådan detaljreglering kan jämföras med bestämmelser av mer generell karaktär med
krav på att ”en allmänt erkänd krypteringsmetod med tillräcklig nyckel[-]
längd” används.1266 Det förekommer också relaterade krav som t.ex. att utveckling och test av programvaror ska ske i en viss utvecklingsmiljö.1267
Såvitt gäller bestämmelser som specifikt inriktas mot avtryck och övriga
normer (a. ii 3) kan man uppmärksamma en skillnad mellan krav som uppställs inför avtryckens tillskapande respektive efter. Bestämmelser som avser
avtryckens utformning och strukturering inför tillskapandet kan t.ex. innefatta krav på konkreta struktureringar av avtryck i samband med speciella
normtillämpningar. Det kan uppställas krav på specifika filsystem som
”FAT16” eller ”FAT32”,1268 krav på hur filer ska formateras1269 (i vissa fall
med specifika namngivna teckenformat som ”UTF-8”1270 eller ”ASCII”1271
eller att filerna ska vara binära1272 samt filformat och filändelser som t.ex.
”XML”1273 eller ”.log”1274). Sådana bestämmelser kan även gälla särskilda
uppgiftstyper som ska tillskapas som t.ex. avser tider, inloggningar, inmatningar, etc.
1263

Se t.ex. 4 kap. 2–8 §§ samt 5 kap. 1–2 §§ SKVFS 2009:12.
Se t.ex. 11 kap. 5–6 §§ SKVFS 2009:12. Om s.k. hashsummering se vidare i avsnitt
3.3.1.2.
1265
Se t.ex. 4 kap. 3–4 §§ samt 8 kap. 1–2 §§ SKVFS 2014:9.
1266
Se 6 § 3–4 st. PTSFS 2012:4.
1267
Se t.ex. 10 kap. 3 § RPSFS 2009:4.
1268
Se 5 kap. 3 § SKVFS 2009:12.
1269
Se t.ex. 5 kap. 17–20, 22–24, 26–29 och 33 §§ SKVFS 2014:8.
1270
Se 7 kap. 37 § SKVFS 2014:8.
1271
Se 6 kap. 5 § SKVFS 2009:12.
1272
Krav uppställs t.ex. enligt 10 kap. 4 § SKVFS 2009:12 på att binära filer tillskapas. Om
denna filtyp, jfr avsnitt 2.4.1.2.
1273
Se t.ex. 11 kap. 2 § SKVFS 2014:8.
1274
Se t.ex. 7 kap. 20 och 26 §§ SKVFS 2014:8.
1264
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Krav som uppställs på tillskapade avtryck efter tillskapandet kan gälla hur
tillskapade filer ska förvaras, bevaras eller gallras (raderas) från lagringsmedier.1275
Enligt 8 kap. 13 § RPSFS 2009:4 ska säkerhetskopiering av väsentlig information och programvaror göras regelbundet och säkerhetskopiornas kvalitet ska
verifieras. Säkerhetskopiorna ska – i sig – därefter förvaras geografiskt avskilda
från polisens ordinarie it-miljö för att inte påverkas av incidenter, fel eller brister
som kan inträffa där.

Två utmärkande typer av bestämmelser framträder såvitt gäller utrustningens skötsel (a. iii), dels bestämmelser som tar sikte på skötseln i omedelbar anslutning till bevisningens tillskapande, dels bestämmelser som är
tillämpliga i övrigt. Bestämmelser av det förra slaget kan t.ex. avse olika
kontroller som utrustningen ska genomgå.1276 Skötseln i övrigt kan t.ex. regleras genom bestämmelser om hur utrustningen ska förvaras när den inte
används.1277 Återkommande kravtyper rör utrustningens vård och underhåll.
Hit hör bland annat regler om kalibreringsförfaranden och andra periodiska
kontroller, verifieringar, loggning, krav på typgodkännanden och certifieringar m.m. I vissa fall uppställs även krav på viss förvaring av framställda
representationer (a och b).
De krav som uppställs på bevisalstrande utrustning är i sig utformade på
olika sätt. I vissa fall ger bestämmelserna direkta instruktioner. I andra fall
anges kraven genom hänvisningar till sidolöpande funktions- och/eller prestandakrav som t.ex. uppställs enligt vissa standarder eller av certifieringsorgan.1278
Krav kan också uppställas på de självständiga representationer (b) som
utrustningen framställer. Sådana kan exempelvis innefatta att utskrifter görs
på papper med viss utmärkning eller förtryckt text eller med krav på textens
typsnitt, färg, storlek och radhöjd.1279
Även såvitt gäller den bevisalstrande utrustningens personella användare
(c) framträder två karakteristiska typer av bestämmelser.
1. Bestämmelser med situationsbetingade krav på handhavande som
uppställs på användaren i omedelbar anslutning till bevisningens tillskapande.
1275

Många av dessa krav hör till hanteringskategorierna fysisk ackvisition och slutlig
hantering, om den förra kategorin, se avsnitt 3.3.1.1.
1276
Se t.ex. 2–4 §§ RPSFS 2003:6.
1277
Se t.ex. 26 § RPSFS 2012:19.
1278
I 12 kap. 24 § SKVFS 2009:12 stadgas t.ex. om uppfyllelse av vissa standardiserade
elsäkerhetskrav. Se även t.ex. det allmänt formulerade kravet på utrustningens certifiering i 39
kap. 8 § SFL.
1279
Se t.ex. 5 kap. 3 § SKVFS 2014:10.
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2. Bestämmelser som tar sikte på användarens personliga kvalifikationer
eller egenskaper.
Situationsbetingade krav på handhavande (c1) avser krav på olika åtgärder som ska vidtas av användaren vid användarens interaktion med utrustningen. Genom sådana bestämmelser uppställs exempelvis krav på hur
utrustningen personellt ska hanteras vid användningen samt rutiner, kontroller och andra förfaranden som användaren ska vidta inför eller vid bevisningens tillskapande. Sådana bestämmelser kan även avse var användaren
rent fysiskt ska befinna sig i förhållande till utrustningen och omgivningen
och/eller de objekt eller subjekt som utrustningen ska användas för.1280
Krav kan också uppställas på användarens personliga kvalifikationer (c2)
som t.ex. att användaren har tilldelats en viss behörighet eller certifiering,1281
genomgått viss utbildning eller i övrigt besitter viss kompetens och/eller
erfarenhet samt färdighet som kan relateras till utrustningen och dess handhavande.
Olika långtgående bestämmelser inriktas mot övriga aktörer (d) som relateras till den bevisalstrande utrustningen. Denna krets kan sägas vara förhållandevis bred och innefattar rättssubjekt som tagit befattning med, haft ansvar
för eller har annan anknytning till bevisningens uppkomstbetingelser. Krav
kan exempelvis uppställas på:
–
–
–
–
–
–
–

tillverkare av bevisalstrande utrustning,
utförare av underhåll av bevisalstrande utrustning,1282
leverantörer av bevisalstrande utrustning,
verksamhetsutövare som använder och/eller ansvarar för bevisalstrande utrustning i verksamhetsutövningen,
tillsynsmyndigheter för verksamhetsutövning i vilken bevisalstrande utrustning används,
certifieringsorgan samt
undervisande subjekt.

Bestämmelser som tar sikte på dessa skilda subjekt är i en del fall utformade på likartade sätt. Certifieringskrav kan exempelvis uppställas såväl på
1280

Enligt 3 kap. 6 § RPSFS 2003:6 ska viss mätutrustning t.ex. hållas så stabilt som möjligt
med hjälp av kroppsstöd.
1281
Begreppet behörighet har i säkerhetsjuridiska sammanhang kommit att användas med en
något annorlunda innebörd än den i rättsliga sammanhang traditionella (gällande sysslomannarätt, jfr t.ex. distinktionen mellan behörighet och befogenhet i Tiberg, H. och Dotevall, R.,
Mellanmansrätt, 1997, s. 17). Med behörighet avses då ofta en lovlig åtkomst till exempelvis
viss apparatur eller information, jfr t.ex. att behörigen inneha en anordning för signaturframställning enligt 2 § d SignL, jfr även tilldelning av behörighet enligt 5–6 §§ PTSFS 2014:1.
1282
Med utförare av underhåll avses rättssubjekt som utför översyn, service, reparation och
annan kontroll av utrustningen.
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tillverkare som på verksamhetsutövare och utförare av underhåll m.fl. En del
bestämmelser är specifikt inriktade mot att upprätthålla vissa aktörers
och/eller viss utrustnings certifieringsstatus.1283
Några återkommande kravtyper riktas mot flera av de ovan angivna fyra
huvudgrupperna, främst beträffande a), c) och d). Krav uppställs i dessa hänseenden t.ex. på viss certifiering, organisatorisk företagsstruktur, dokumentations-, anmälnings- och/eller rapporteringsskyldigheter inklusive upprättande av riskanalyser, informationssäkerhetspolicyer eller planer för incidenthantering1284 samt hantering av jävsförhållanden och efterlevnad av standarder.
Anknytningsmoment mellan tillskapandet, den bevisalstrande utrustningen och
maskinella respektive personella förhållanden

Vissa relevanta anknytningsmoment framträder här, av relevans för den
första fokuspunktens delmål, främst vad gäller bevismaterialets uppkomst,
och den tredje fokuspunkten, beträffande identifieringen av felkällor (jfr
avsnitt 1.1.4). Den ifrågavarande bevisningen kan representera händelseförlopp som är direkt hänförliga till maskinell miljö och samtidigt indirekt
hänförliga till personell miljö.
Ur ett maskinellt perspektiv tillskapas sådana bevis antingen vid ursprunglig registrering (av avtryck) eller genom ursprunglig tillkomst av flyktiga fenomen med tillämpning av vissa normer.
Ur ett personellt perspektiv tillskapas bevisningen genom olika interaktionsmoment som kan delas in i direkta respektive indirekta. Bevisen tillskapas således alltid genom flera kedjeled mellan, å ena sidan, maskinella
händelseförlopp som utmynnar i t.ex. avtryck och, å andra sidan, personella
händelseförlopp som initieras av personer. Av detta följer svårigheter med
att fastställa graden av personell interaktion vid avtryckens eller fenomenens
tillkomst, eller med andra ord, i förhållande till bevisets tillskapande. Programvara, exekverad eller inte, kan i sig t.ex. alltid hänföras till någon ursprunglig och/eller mellanliggande personell interaktion. I förhållande till
programvara finns många personella interaktionsmoment, som t.ex. genom
utveckling, installation, initiering av exekvering, interaktion inom ramen för
exekvering eller genom personell mellanledshantering. Bland annat representationer av avtryck kan även passivt förnimmas personellt.
Samtidigt måste sådana interaktionsmoment förhållas till olika nivåer av
maskinella händelseförlopp. Med en nivåindelning av programvara i t.ex.
operativsystem och applikationer1285 kan människor, i förhållande till opera1283

Om denna regleringsstrategi, jfr t.ex. Wahlgren, P., Lagstiftning: Rationalitet, problem,
möjligheter, 2014, s. 131 f.
1284
Se t.ex. TSFS 2013:1.
1285
Brorsson har t.ex. använt ordet partner som en karakteriserande faktor för åtskillnad mellan personell respektive maskinell samverkan med i/o-enheter, se Brorsson, M., Datorsystem.
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tivsystemet, alltid anses handla inom ramen för programvaruexekvering,
även när de skapar annan exekverbar programvara. Då graden av personell
interaktion vid bevisets tillskapande fastställs (bland annat med programvara
och övriga avtryck)1286 förutsätts därför samtidigt en nivåidentifiering.
Det finns i detta hänseende anledning att skilja mellan bevisning som tillskapats helt automatiserat respektive delvis automatiserat.1287
Av samma skäl som redovisats ovan föreligger också svårigheter med att
härleda varje enskild person som direkt eller indirekt har interagerat med
bevisets tillskapande.1288
Inom datalogin har man sedan decennier fört resonemang om olika analysmetoder i syfte att identifiera individer bakom viss (anonymt tillskapad) programvara.1289 I diskussionen har anknytande begrepp lanserats som t.ex. uttryckts i
termer av authorship analysis1290 och the consistent programmer hypothesis1291.
En indelning av personella interaktionsmoment

Så som framgått ovan finns ett flertal olika möjliga personella interaktionsmoment vid bevisningens tillskapande. För att kunna identifiera felkällor
finns i detta sammanhang därför behov av att särskilja olika personella interaktörers respektive interaktionsgrader. Förhållandet mellan interaktören, den
bevisalstrande utrustningen och övriga bakomliggande uppkomstbetingelser
vid bevisningens tillskapande kan tydliggöras genom följande sorteringsgrund.
Algoritmutvecklande auktorer avser personer som, i teori och/eller praktik, har skapat, utvecklat och konkretiserat de algoritmer (dvs. sammansättningar av instruktioner) som legat till grund för och inverkat vid bevisningens tillskapande, utanför själva exekveringen av algoritmerna. Hit hör den
Program- och maskinvara, 1999, s. 313 f. Ordet partner är inte lämpligt för att karakterisera
interaktionstypen i detta sammanhang. Ordet används i flera lagbestämmelser med en specifik
juridisk innebörd som exklusivt avser personella identiteter, se t.ex. 2 kap. 4 § och 5 kap. 5 §
äktenskapsbalken (1987:230). Brorsson har även använt ordet tillämpningsprogram, som här
motsvaras av applikation, för att beteckna programvara som är avsedd för personella interaktörer, jfr a.a., s. 20. Om applikation, jfr även a.a., s. 20 ff.
1286
Jfr t.ex. Lunells distinktion mellan binära filer av typen programfiler respektive datafiler
m.fl., Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 194 ff.
1287
Utöver det av Magnusson Sjöberg anförda i detta hänseende (jfr not 1119 i denna avhandling) kan t.ex. även Angerfelts – synbarligen tentativa – distinktion mellan datorskapad respektive användarskapad information anföras, Angerfelt, B., ”Lathund” Husrannsakan &
beslag i IT-miljö, 2013-05-18, s. 9.
1288
Om anknytningsmoment mellan maskinella och personella identiteter, se vidare i avsnitt
3.4.1.
1289
Se t.ex. Rosenblum, N. m.fl. i Computer Security – ESORICS 2011, 2011, s. 172 ff.
1290
Se t.ex. Krsul, I. och Spafford, E. H., Authorship Analysis: Identifying The Author of a
Program, Computer Science Technical Reports, Report Number: 96-052, 1996.
1291
Se Huffman Hayes, J. och Offutt, J., Recognizing authors: an examination of the consistent programmer hypothesis, Software testing, verification and reliability (utg.), 2009.
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bevisalstrande utrustningens maskin- och/eller programvarutillverkare,
programmerare, kodare och systemdesigners m.fl.1292 Här innefattas även
auktorer som t.ex. svarat för enskilda delar vilka har implementeras tillsammans med andra delar av ett helhetssystem. Man kan här skilja mellan praktiska och teoretiska auktorer genom en indelning i två underkategorier.
Praktiskt genomförande auktorer avser personer som har utfört de faktiska konkreta programmeringsåtgärderna hos den bevisalstrande utrustningen
vars exekvering, helt eller delvis, genererat bevisningen i fråga. Dessa
auktorer har vidtagit konkreta programmeringsåtgärder, t.ex. genom faktisk
inmatning av instruktioner, och besitter förmågan att intellektuellt analysera
programmeringsåtgärderna i förhållande till de resultat som genereras.
Teoretiskt utvecklande auktorer avser personer som haft del i utvecklingen av den bevisalstrande utrustningen på teoretisk nivå. Dessa auktorer kan
t.ex. ha utformat eller angett avsedda funktionella krav eller formulerat den
intellektuella grunden för en systemarkitektur.1293
Användare avser personer som på något sätt interagerat med den bevisalstrande utrustningens befintliga algoritmer, dock endast inom ramen för exekveringen och utan att i sig direkt ha utformat de styrande algoritmerna. I
sammanhang där en användares personella interaktionsmoment behöver
uppmärksammas kan dessa användare indelas i två underkategorier, handhavande och passiva.
Med handhavande användare avses här personer vars interaktion med
den bevisalstrande utrustningen, och/eller dess exekverade algoritmer, har
haft en materiell inverkan vid bevisningens tillskapande. Sådan interaktion
kan exempelvis ske genom manuell inmatning av olika siffror eller bokstavstecken samt inställningar av konfigurationsparametrar m.m. Den handhavande användaren har således tillfört någon sorts värde som behandlats inom
ramen för exekveringen. Exemplen på handhavande användare kan göras
många. Att någon matar in en kod vid en terminal, använder sökbegrepp1294
från en dator eller en mobiltelefon för att ringa eller skicka sms, är några
sådana exempel. Även den som t.ex. kalibrerar ett mätinstrument genom inmatning av vissa värden hör till denna kategori.
Passiva användare avser personer vars interaktion med algoritmerna är
”passiva” i så måtto att personerna själva inte aktivt har tillfört några värden
som haft materiell inverkan vid bevisningens tillskapande. Dessa användares
interaktioner är således begränsade till att initiera eller avsluta algoritmernas
exekvering, utan att tillföra t.ex. inmatningar. Den användare som t.ex. endast aktiverar en redan förkonfigurerad maskin- och/eller programvara hör
till denna kategori.
1292

Se t.ex. AD 2009 nr 95 där vittnesförhör åberopades med ”programmeraren” [N.N.].
Ett exempel är de specifikationskrav som uppställs mellan parter enligt p. 1 i Allmänna
bestämmelser AVTAL 90 version 2008.
1294
Om sökbegrepp, se vidare i avsnitt 3.2.
1293
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Indelningen har lagts till grund för den kunskapstrappa som presenteras i
avsnitt 7.1.
Vissa slutsatser om den befintliga regleringen

Genom att jämföra de här behandlade regelverken med varandra kan även
andra slutsatser dras med anknytning till avhandlingens övergripande syfte
och den första fokuspunkten (rättsligt anknutna uppkomstbetingelser samt
aktuella och potentiella problemområden). Det kan bland annat konstateras
att de krav som i olika hänseenden uppställs i taxonomin ovan (punkterna a–
d) är olika långtgående, dvs. att kravnivåerna varierar mellan regelverken.
Att olika krav uppställs på utrustning beroende på dess avsedda funktionalitet kan anknytas till diskussionen om hur olika beviskrav efterlevs. Vidare
diskussioner behöver föras om denna anknytning och om hur regleringen i
dessa hänseenden kan och bör förhållas till olika beviskrav. 1295
Vidare kan skillnader i regleringsansatser konstateras. På vissa områden
är aspekter av bevisalstrande utrustning t.ex. inte rättsligt reglerad utan styrs
i stället genom självreglering, bl.a. genom efterlevnad av standarder. Ett
sådant exempel på s.k. soft law-instrument1296 avser uttagsautomater för kontantuttag som är anslutna till banker.
Ett flertal standarder med funktionalitetskrav för uttagsautomater har t.ex. utfärdats av The PCI Security Standards Council, LLC. Vissa icke bindande rekommendationer har även kommit till uttryck i Finansinspektionens allmänna råd
(FFFS 2000:9) om kontokort och automattjänster.1297 Det rekommenderas t.ex.
att en teknisk utredning företas i samband med reklamationer av korttjänster (14
§).1298 Som exempel på relevant dokumentationsunderlag beträffande automatsystemets funktionssätt anges bl.a. automatjournal, behandlingshistorik, tömningsrapport och sedelavstämningsrapport (15 §).

Det kan samtidigt konstateras att det i en del fall ställs högre krav på enskilda i förhållande till det allmänna än vice versa. De ingående kravspecifikationer som t.ex. näringsidkare har att efterleva beträffande spelautomater
och kassaregisterhållning saknar motstycke i regleringen som avser Polismyndighetens bevisalstrande utrustning. De långtgående krav som uppställs
på kassaregister genom Skatteverkets föreskrifter kan i detta hänseende
sägas inta en särställning. Medan specifika och detaljerade krav uppställs på
1295

Se vidare i avsnitt 7.3.1.
Soft law avser här normer i form av icke rättsligt bindande regler vilka t.ex. utformas av
organisationer vars informella status ger reglerna legitimitet, jfr van der Sluijs, J. i Scandinavian Studies in Law, vol. 58, 2013, s. 287 f.
1297
Jfr även de tidigare Bankinspektionens allmänna råd (BFFS 1991:16) angående reklamationer i bankautomatverksamheten.
1298
Om ett äldre hovrättsavgörande från 1986 där Bankinspektionens yttrande om ett bankomatsystems tillförlitlighet tillmättes vikt, se det anförda i Bengtsson, H. i Elektronisk signering En antologi, 2013, s. 75.
1296
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registren, kontrollsystemen och kontrollenheterna i samtliga hänseenden
enligt syntesen (a–d) är exempelvis den bevisalstrande utrustning som används för ATK i många av dessa hänseenden oreglerad.1299
Sammanfattningsvis är de rättsligt uppställda kravnivåerna för avtrycksskydd och uppgifters riktighet således lägre för viss bevisalstrande utrustning
som används av det allmänna, och som läggs till grund för åtal mot enskilda,
än för motsvarande utrustning som vissa enskilda näringsidkare ålagts
skyldighet att inneha för det allmännas kontroll. Sådana obalanser förefaller
delvis vara ett resultat av ett successivt framvuxet utnyttjande av Skatteverkets föreskriftsrätt.1300 Såvitt gäller även annan bevisalstrande utrustning
finns därtill många gånger endast begränsad eller ingen insyn över huvud
taget i utrustningens faktiska tekniska beskaffenhet.
Icke bindande myndighetsinterna styrdokument och promemorior substituerar i en del fall reglering i dessa hänseenden.
Den lagtekniska lösningen att komplettera allmänt hållen ramlagstiftning
med subdelegation av normgivningskompetens till förvaltningsmyndigheter,
har tidigare kritiserats i olika sammanhang och har bland annat ansetts medföra svårigheter för enskilda att överblicka den rättsliga regleringen.1301
Av föreskrifternas mottagare krävs det ofta ett betydande mått av teknisk
kompetens. Det torde exempelvis vara förenat med svårigheter för den juridiskt,
men inte tekniskt skolade delen av allmänheten att självständigt bedöma hur
Skatteverkets föreskrifter ska efterlevas i samband med kassaregisterskyldighet.
Det kan även ifrågasättas om det över huvud taget är möjligt för den tekniskt,
men inte juridiskt skolade bedömaren att självständigt tolka den rättsliga innebörden och tillämpligheten av de föreskrifter som utfärdats på området. En diskussion tycks vara behövlig, dels om huruvida föreskrifterna går utöver vad som
inryms i Skatteverkets bemyndigade kompetensområde i normgivningshänseende, dels beträffande föreskrifternas förenlighet med grundlag.

Genom syntesen har vissa relevanta faktorer utmönstrats för identifieringen av felkällor, hänförliga till bevisningens tillskapande.
En till regleringen anknytande fråga kan även ställas om i vilken utsträckning som domare kan tillskapa, och i övrigt hantera,1302 bevisning med hjälp
av bevisalstrande utrustning, dels ex officio, dels på anmodan av part.1303
1299

Under år 2013 väcktes drygt 1 900 åtal där bevisning från ATK åberopades (jfr även rättsfallet NJA 2011 s. 106 refererat i avsnitt 2.5.3), se Ekfeldt, J. i Festskrift till Christian Diesen,
2014, s. 497 f. och s. 500. Om utredningsförfarandet i samband med ATK, se a.a., s. 497 ff.
1300
Föreskriftsbemyndiganden har t.ex. meddelats i 39 kap. 10 § SFL samt 9 kap. 3 § SFF, se
även prop. 2010/11:165 s. 406, SOU 2009:58 s. 1097 f. och prop. 2006/07:105 s. 33 och 76 f.
1301
Se t.ex. under rubriken ”Subdelegation till förvaltningsmyndighet” i Holmberg, E. m.fl.,
Zeteo (utg.), Grundlagarna. RF, SO, RO, kommentar till 8 kap. 10 § RF (jan 2015, 3 u.) med
där anförda referenser.
1302
Jfr avsnitten 3.2–3.4.
1303
Om sådan kommunikation genom överföringsteknik, se avsnitt 3.4.2.2.
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Sådana frågor kan antas tillhöra ett framtida utvecklingsområde, jfr avsnitt
7.3.3.
Vissa slutsatser om felkällor vid tillskapandet

Värdet av ett helt eller delvis maskinellt genererat resultat som bevis är
delvis beroende av utrymmet för att identifiera och följa resultatets uppkomstbetingelser.1304 Vissa felkällor kan sammantaget identifieras som hänförliga till bevisningens tillskapande. Inledningsvis kan bedömaren behöva
identifiera i vilken utsträckning som bevisningen är kausal till digital elektronik. Såvitt gäller bevisningens uppkomstbetingelser finns en grundläggande skillnad mellan tillskapandet som ett resultat av en helt automatiserad
process respektive tillskapandet som ett resultat av en samtidig mänsklig intellektuell aktivitet (delvis automatiserad). Textinnehållet i ett e-postmeddelande eller sms har, som ett resultat av ett mänskligt författande, andra
uppkomstbetingelser än motsvarande textinnehåll i en utskrift efter t.ex. en
automatisk hastighetsmätning av en radarsensor. Bedömarens behov av att
fastställa tillskapandebetingelserna kan exempelvis tillgodoses i frågeform:
Är bevisningen ett självständigt resultat av algoritmer (programvara) eller
av samtidiga direkta personella interaktionsmoment? I det senare fallet kan
vissa följdfrågor behöva besvaras, exempelvis om vems eller vilkas mänskliga interaktioner som inverkat och hur interaktionerna har inverkat i det enskilda fallet.
Såvitt gäller maskinellt genererade resultat finns samtidigt anledning att
bedöma övrig maskinell inverkan än den bevisalstrande utrustningens.
Utrustningen kan aggregera resultat av olika materiella värden från
maskinella informationskällor, som exempelvis intramaskinella komponenter och i/o-enheter (t.ex. mätsensorer och givare m.m.) samt sådana källors
respektive system. Bedömaren kan därför behöva identifiera vilka maskinella
informationskällor som inverkat vid bevisningens tillskapande och hur.
I en del fall åberopas bevisningens informationsinnehåll med samtidiga
anspråk på att representera omständigheter i personell miljö, nämligen vid
digitalisering. I sådana fall har ett flertal approximationer gjorts vilket
uppenbarar en särskild felkälla. Approximationer av omständigheter i personell miljö innebär i sig nämligen alltid informationsförluster. En digital auditiv upptagning av ett samtal i personell miljö med mikrofon innebär exempelvis att vissa frekvensområden från den personella miljön inte återges i
upptagningen. På motsvarande sätt utesluts och förvanskas en rad olika faktorer ur verkligheten genom en digital bild- eller filmupptagning.1305 En radarsensor som mäter fordons hastigheter ger i sig inte någon fullständig faktabild av alla omständigheter i samband med mätningen. Resultatet redovisas

1304
1305

Jfr även t.ex. det av Riksåklagaren anförda i prop. 1998/99:130 s. 254.
Se vidare i avsnitt 4.4.
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utan hänsyn till annat än vad algoritmerna tillåter. Även maskinella komprimeringar medför informationsförluster.
Bedömaren kan därför behöva klargöra digitaliseringsmomentets precision samt på vilka sätt och i vilken omfattning som digitaliseringsmomentet i
sig kan ha, eller de facto har, försämrat den information som ursprungligen
inhämtats från personell miljö. Denna faktor benämns hädanefter digitaliseringsförlusten. Denna förlust tar endast sikte på faktorer som inverkar i
själva stunden för tillskapandet.
Härifrån ska skiljas sådan behandling av informationen som tidsmässigt
sker vid bearbetning i efterhand. Bedömaren kan i detta hänseende behöva
formulera frågor om vilka övriga algoritmer respektive personella interaktionsmoment som har inverkat på resultatet. Med användning av exemplet
ovan kan bedömaren således ha att identifiera dels radarsensorns betingelser
vid tillfället för bevisningens tillskapande, och skilja dessa från betingelserna
vid en efterföljande behandling av sensorns genererade resultat. Det nu
anförda kan sammanfattas så att bedömaren, genom en intermaskinell individualisering, klargör vilka respektive datorsystem och i/o-enheter som inverkat på resultatet. Fullt tillförlitlig kunskap i detta hänseende är dock ofta inte
tillgänglig för bedömaren. Detta gäller även kunskap om approximationsfaktorer och övriga inverkande betingelser.
Vidare kan resultatet ha tillskapats med någon felaktighet i förhållande till
dess avsedda användningsområde. Denna feltyp, som hädanefter benämns
falska positiver,1306 tar sikte på riktigheten hos det existerande informationsinnehållet i förhållande till avtryck och tillämpade normer.
Fysiska falska positiver kan vid tillskapandet exempelvis uppkomma
genom att avtryck skrivs på ett felaktigt sätt eller placeras på fel ställen inom
lagringsmediet. I sådana fall är det avtryckens riktighet som påverkas.
Logiska falska positiver vid tillskapandet uppkommer exempelvis genom
programmeringsfel (felaktig utformning av algoritmer), inmatningsfel eller
vid överföringen av källkod till objektkod. I sådana fall är det normernas
riktighet som påverkar att avtrycken s.a.s. skrivs fel.
Falska positiver kan således uppkomma av olika skäl som ger den tillskapade bevisningen ett annat informationsinnehåll än det avsedda. Beträffande upphovet till logiska falska positiver kan en reflektion göras över den
bevisgenererande utrustningens algoritmer (programvaran). Sammansättningen är som anförts i praktiken ofta insynsskyddad. Utrustningens användare torde endast i mycket speciella undantagsfall kunna företa kontroller av
de algoritmer som används (s.k. källkodskontroll)1307. Ofta är sådana kontrollers omfattning begränsade även för dem som ansvarar för utrustningen. I
vissa fall förekommer inga sådana kontroller över huvud taget. Myndigheter
1306

Dessa kan relateras till vad som ofta benämns Typ I-fel, om sådana se t.ex. Wahlberg i JT
2009–10 s. 891 med i a.a. not 5 anförda referenser.
1307
Om källkodskontroll, se avsnitt 2.3.
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kan t.ex. upphandla viss funktionalitet av privata företag inom ramen för en
tjänst utan att därmed få någon som helst insyn i systemets bakomliggande
algoritmer.
Under sådana förutsättningar som har behandlats i detta avsnitt (beträffande bl.a. osynlighet och insynsskydd) blir det därmed ofta svårt att säkerställa eller ens kunna kontrollera bevisningens ursprungliga riktighet. Bedömaren kan i detta hänseende behöva metainformation, exempelvis om utrymmet för falska positiver utan att någon särskild indikation erhålls.
Härigenom uppenbaras ytterligare felkällor vid tillskapandet. En faktor av
relevans är t.ex. utrymmet för och beskaffenheten av riktighetskontroll av det
tillskapade bevismaterialets informationsinnehåll. Av relevans är kännedom
om dels det generella utrymmet för att kunna företa en sådan kontroll, dels
hur riktigheten har kontrollerats i det enskilda fallet. Man kan t.ex. skilja
mellan situationen då informationens riktighet över huvud taget inte kan
säkerställas genom en sådan kontroll, t.ex. på grund av insynsskydd, från fallet då riktighetskontroller förvisso kunnat utföras men i det enskilda fallet
inte har gjorts.
I straffprocessuella mål skulle t.ex. den senare kontrollen, men inte den förra,
kunna falla inom ramen för åklagarens utredningsbörda.1308 Vid behov skulle avsaknaden av denna information i sig kunna grunda att domstolen förelägger åklagaren att komplettera en förundersökning (jfr 45 kap. 11 § RB).

Sammanfattningsvis kan bedömningen av felkällor vid tillskapandet, utöver förhållandet till bevistemat, inriktas mot bedömningar av resultatets riktighet och fullständighet mot bakgrund av följande faktorer:
a)
b)
c)
d)

tillämpade algoritmer,
digitaliseringsförluster,
inverkan av tillförda materiella värden och
personella interaktionsmoment.

Graden av kunskap och insyn vad gäller dessa faktorer avgör därmed
bevisningens tillförlitlighet utifrån bevisningens tillskapande.
De här identifierade felkällorna redovisas samlat i avsnitt 7.2.

1308

Om innebörden av begreppet åklagarens utredningsbörda, se Diesen 1993, s. 498 samt
Diesen, C. m.fl., BEVIS 5, 2000, s. 136. Se även Diesen, C. i Festskrift till Peter Seipel, 2006,
s. 182.
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3.2

Eftersökande

Eftersökande avser i detta sammanhang hanteringen i samband med att man
söker efter tillskapad information i it-miljö att använda som bevis.1309 Denna
aktivitet motsvarar i huvudsak vad Gärde benämnt att ”uppspåra”1310
bevisning och vad Ekelöf m.fl. samt Westberg har kallat ”bevisefterforsk[-]
ning”1311. I bevishanteringsmodellen görs en avgränsning gentemot bevisningens tillskapande. Eftersökandet inriktas mot förekomst av redan tillskapade avtryck1312 och existerande informationsobjekt. Denna hantering kan
också inriktas mot att fastställa en icke-förekomst av vissa preciserade avtryck eller informationsobjekt vid tiden för eftersökandet. Denna skillnad
mellan positiva resultat och negativa resultat behandlas vidare nedan. Här
görs även en betydelsefull gränsdragning gentemot bevisningens ackvisition
(se avsnitt 3.3).
Av framställningstekniska skäl behandlas även vissa aspekter av personuppgiftsansvar i samband med eftersökande samlat i avsnitt 3.6.2.1.1313

Eftersökandet sker i syfte att lokalisera var bevisning finns att tillgå. Denna
hantering måste alltså skiljas från annan hantering som kan ske först efter att
bevisningen har lokaliserats.1314 Ofta leder eftersökandet till ackvisitioner
som i sin tur leder till ytterligare eftersökanden och ackvisitioner. Såväl
polisiär som privat spaning bedrivs t.ex. på internet och sökningar görs i
lagringsmedier för detta syfte. Vid förundersökning kan detta cykliska
förlopp upprepat fortgå ända tills utredningen anses vara fullständig.
Ibland, men inte alltid, sammanfaller eftersökandet med ackvisitionen i itmiljö.1315 När t.ex. en viss webbsida har lokaliserats (genom eftersökande) kan
innehållet, i form av dess algoritmer, ibland samtidigt ackvireras. Hanteringskategorin eftersökande innefattar emellertid endast de föregående åtgärderna, t.ex.
inmatningen av webbadressen (url).
1309

Jfr 28 kap. 2 § RB där eftersökande används som term för sökandet av personer som ska
gripas, häktas eller hämtas m.m.
1310
Se Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 482.
1311
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 309. Jfr även den av Westberg anförda benämningen
”efterforskning” i Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 458. Eftersökande, i den här använda
lydelsen, torde även motsvara skeenden under det kronologiska stadium som Westberg benämnt ”uppspårningsfasen”, se Westberg i a.a., s. 616. I olika rättsliga sammanhang används
bevissäkring för att beskriva dels eftersökande, dels ackvisition (jfr avsnitt 3.3).
1312
Här ingår samtidigt sådan positiv innebörd som avtrycks icke-existens kan tillerkännas
genom tillämpning av normer och som övergripande belyses i avsnitt 4.5 (jfr avsnitt 7.3.3).
1313
Jfr även not 689 i denna avhandling.
1314
Sådan efterföljande hantering innefattar t.ex. själva utbekommandet och förnimmelsen,
dvs. att läsa, lyssna eller på annat sätt ta del av bevisningens innehåll eller innebörd vilket hör
till området för ackvisition (se avsnitten 3.4–3.5).
1315
Om ackvisition av bevisning, se avsnitt 3.3.
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Vid begäran om hemlig avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation (s.k. HAK och HÖK enligt 27 kap. 18–19 §§ RB) innebär eftersökandet en begränsad hantering eftersom informationskällan – t.ex. operatören – då i allmänhet redan är känd. I sådana fall består hanteringen ofta
endast i att formulera ett missiv som både preciserar och avgränsar eftersökandet, exempelvis till att omfatta existens/icke existens av vissa uppgiftstyper (om sms, samtal) som registrerats inom en viss tidslatitud, från/till ett
visst IMSI-nummer etc. Missivet utgör då en instruktion för operatören som
därefter i sin tur företar det faktiska eftersökandet.
Till följd av avhandlingens avgränsningar företas inga fördjupande analyser av rättsliga förutsättningar för eftersökande. I det följande ges endast
en översikt över viss relaterad och tillämplig reglering. Rättsliga förutsättningar för att eftersöka bevis finns i olika regelverk och bestämmelser,
bland annat i RB.
I syfte att eftersöka bevisning i personell miljö kan t.ex. s.k. editionsförhör genomföras enligt 38 kap. 4 § RB, alternativt vad som kan benämnas exhibitionsförhör enligt 39 kap. 5 § RB.1316

För avhandlingens ändamål och det här behandlade bevismaterialet kan
eftersökandet indelas i en fysisk respektive logisk nivå. Indelningen tar sikte
på det eftersökta informationsobjektet. Det kan i detta hänseende antingen
röra sig om ett fysiskt föremål eller ett informationsinnehåll.
Fysiskt eftersökande avser i det här sammanhanget att leta efter objekt i
form av fysiska föremål såsom digital elektronik eller lagringsmedier i syfte
att lokalisera var sådana har placerats rent geografiskt. I straffprocessuella
sammanhang sker eftersökande av sådana bevis i personell miljö exempelvis
genom tvångsmedlen husrannsakan och kroppsvisitation enligt 27–28 kap.
RB.1317
Vid logiskt eftersökande inriktas hanteringen inte mot att utröna var
avtryck finns rent fysiskt, utan i stället mot att lokalisera information. Denna
hantering företas alltså i syfte att utröna avtrycks bestånd samt hur avtrycken
kan tillgås och eventuellt vilken tillämpning av normer som är relevant.
Detta sker miljööverskridande, i praktiken oftast genom att man utför olika
inmatningar av sökbegrepp inom ramen för programvaruexekveringar och/
eller genom att man iakttar gränssnitt hos påträffad utrustning.
1316

Om dessa möjligheter, se vidare i t.ex. Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 38 kap. 4 § RB samt Rättegångsbalken, kommentar till 39 kap. 5 § RB (okt
2014, suppl. 77). Om exhibition, jfr även Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 278 f.
1317
Jfr även husrannsakan enligt 1 kap. 2 § p. 5 lagen (2000:562) om internationell rättslig
hjälp i brottmål samt de motsvarande befogenheter som tjänstemän vid Tullverket och
Kustbevakningen har enligt t.ex. 7–8 §§ lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott samt 26–29 §§ lagen (2000:1225) om straff
för smuggling.
200

Viss användning av sökbegrepp har reglerats i lag, bland annat i 14–15 §§ domstolsdatalagen (2015:728), 3 kap. 5 §, 5 kap. 5 § och 6 kap. 11 § PDL samt i 41
kap. 10 § 4 st. och 47 kap. 5 § SFL, jfr även 4 kap. 1–2 §§ förordningen (2001:
650) om vägtrafikregister. En närmare beskrivning av sökbegreppens funktion
och användning ges exempelvis i domstolsdatalagens förarbeten.1318

Logiskt eftersökande kan innebära ett resurskrävande arbete. I många fall
används olika programvaror med särskilda funktioner för att underlätta eftersökandet.
Enligt en undersökning 2008 av det brittiska e-posthanteringsföretaget Mimecast
Ltd, skulle 29 procent av de undersökta företagen vara tvungna att lägga ned
dagar eller veckor av arbete för att kunna lokalisera e-postmeddelanden som
hade skickats tre år tidigare.1319 En fjärdedel av företagen uppgav sig inte kunna
lokalisera sådana e-postmeddelanden över huvud taget.1320

Bevisning kan även logiskt eftersökas i nätverk, som t.ex. över internet.
Vid sådant logiskt eftersökande saknar man ofta fysisk tillgång till just de
lagringsmedier som uppbär det eftersökta informationsinnehållet. En
konsekvens av det är att sambandet mellan bevisningen och dess fysiska källa, eller källor, över huvud taget inte kan bedömas.
I straffprocessuella sammanhang sker även logiskt eftersökande av bevis
genom olika långtgående undersökningar av utrustning under husrannsakan
eller efter beslag, och även vid s.k. internetspaning1321.
Brottsutredande myndigheters befogenheter att vid husrannsakan söka efter
uppgifter som finns lagrade inom lagringsmedier och vars åtkomst förutsätter
digital elektronik har inte reglerats särskilt.1322 Så som Datastraffrättsutredningen
konstaterade (1992) är reglerna i 28 kap. RB skrivna med utgångspunkt i fysiska
föremål, inte för informationsinnehåll i form av avtryck eller normer i maskinella
miljöer.1323 De tillämpliga reglerna vid husrannsakan, t.ex. 28 kap. 8 § (med hänvisning till 28 kap. 12 § RB),1324 är därmed samtidigt utformade för att tillämpas
vid verkställighet genom mänskligt handlande i personell miljö och inte genom

1318

Se prop. 2014/15:148 s. 51 ff.
Se Condon, R., Email confusion could look bad in court, ComputerWeekly.com (utg.),
2008-10-15.
1320
Se a.st.
1321
Uttrycket internetspaning har t.ex. använts i Schoultz, E., RPS planerar kurs i internetspaning, Polistidningen (utg.), 2013-01-04.
1322
Se SOU 2013:39 s. 134 f. och 149.
1323
Jfr SOU 1992:110 s. 350. Utredningen föreslog att det skulle införas en särskild lagbestämmelse i RB med ett uttryckligt förtydligande om att det är informationsrepresentationen,
och inte det fysiska föremålet, som enligt rådande förutsättningar i it-miljö är objektet för husrannsakan, se SOU 1992:110 s. 44 och 351.
1324
Jfr avsnitt 3.3.1.1.
1319
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digital elektronik i t.ex. nätverk.1325 I ett betänkande av NISU 2014 framhålls detta, såvitt gäller bland annat s.k. husrannsakan i it-miljö, som ett stort problem för
brottsbekämpande organisationer eftersom tolkningarna och tillämpningarna av
gällande rätt är många och varierande.1326 Även utan explicit lagstöd anses polisen vara berättigad att under en husrannsakan söka efter information i en dator i
samma utsträckning som man kan studera fysiska föremål som påträffas.1327
Utredningen om it-brottskonventionen har även uppmärksammat att polisen ofta
i praktiken bereder sig tillgång till datorer för att inhämta uppgifter under husrannsakan.1328 Uppgifter om t.ex. e-post eller sms och andra meddelanden som
finns lagrade i elektroniska kommunikationsnät hos operatörer får, i straffprocessuella sammanhang, dock endast eftersökas (och ackvireras) hos dem med
stöd i RB:s bestämmelser om HAK och HÖK och således inte genom husrannsakan, beslag eller editionsföreläggande. 1329 Det finns även olika rättsliga
ståndpunkter såvitt gäller förutsättningar för polisen att kunna ta del av sådana
sms som inkommer till en mobiltelefon under en pågående förundersökning.1330
Tämligen långtgående eftersökande av bevisning företas således i dessa miljöer
utan tydligt lagstöd.
Bristen på både uttrycklig reglering och klargörande praxis har också lett till
vissa praktiska konsekvenser. I JO 2012/13 s. 169 kritiserades Tullverket för tillvägagångssättet vid en granskning av en journalists dator och externa lagringsmedier. En s.k. it-forensisk undersökning hade utförts trots att journalisten vid
tillfället påtalat att de aktuella lagringsmedierna innehöll uppgifter som omfattades av TF:s meddelarskydd. Någon information om undersökningens syfte, som
var att eftersöka barnpornografiskt material, lämnades inte vid tillfället. Journalisten fick heller inte närvara vid undersökningen. JO påpekade att journalistens
närvarorätt under rådande omständigheter var så gott som ovillkorlig. JO fann
samtidigt flera tecken som tydde på att Tullverkets förklaring om varför man
underlåtit att informera om undersökningens syfte i själva verket utgjorde efterhandskonstruktioner.

I civilprocessuella sammanhang kan ett rättsligt eftersökande av bevisning grundas genom förelägganden, exempelvis med stöd av immaterialrättsliga sanktionsmedel som informationsförelägganden eller intrångsundersökningar.1331 Det kan framhållas att båda dessa sanktionsmedel kan användas
för längre gående hantering än bara eftersökande. Syftet med intrångsunder1325

Jfr t.ex. Ds 2005:6 s. 299 ff. samt SOU 1995:47 s. 428 ff.
Se SOU 2015:23 s. 265.
1327
Se SOU 2013:39 s. 134 f. och 149 med hänvisningar till prop. 1998/99:11 s. 41 och SOU
1995:47 s. 184. Även i Förundersökningsutredningens slutbetänkande uttalas bl.a. att det
enligt gällande rätt (2011) inte uppställs några hinder mot att under en husrannsakan
undersöka t.ex. en dator även utan något särskilt beslut därom, se SOU 2011:45 s. 296.
1328
Se SOU 2013:39 s. 134 f. och 149.
1329
Se SOU 2013:39 s. 136, jfr även prop. 2002/03:74 s. 45 f.
1330
Se t.ex. Åklagarmyndighetens och EBM:s redovisade uppfattning om rättsliga
förutsättningar för att läsa sms-meddelanden och för puk-kodsutlämning i Beslag – En
handbok, 2013, s. 32 ff.
1331
Se t.ex. 53 c–f och 56 a–g §§ URL, 41 a–h §§ VmL, 59 a–h §§ PL, 37 a–h §§ ML, 20 a–h
§§ FirmaL, 12 a–h §§ KmL och 9 kap. 7 a–h §§ VfL. Se även prop. 2008/09:67 s. 109 ff.
1326
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sökningen är t.ex. enligt 56 a § 1 st. URL att bevisning ska kunna
”säkras”.1332
Många relaterade frågor kan även ställas om t.ex. rättsliga förutsättningar
för olika polisiära provokativa åtgärder under eftersökande,1333 vilket dock
skulle förutsätta en fördjupad framställning.
3.2.1
Sammanfattande analyser
Så som har framgått i det föregående läggs vissa utvalda källor till grund för
eftersökandet. Redan i detta skede begränsas således informationsurvalet såtillvida att den information och bevisning som kan erhållas blir ett resultat av
sådana avgränsningar. I en del fall påverkar det varken bevisningens värde
eller robusthet. Det kan t.ex. vara fullt tillräckligt att vid en husrannsakan
söka efter tillgängliga lagringsmedier för att vinna adekvat kännedom om
vilken bevisning som är relevant att ackvirera. Det måste härvid dock understrykas att den information som står till förfogande inte alltid utgör någon
uttömmande robust bevisning. Kompletterande material av relevans kan exempelvis existera på andra lagringsmedier som inte har eftersökts till följd
av tidigare gjorda avgränsningar. Osynlighetsfaktorn innebär samtidigt att
bedömningar av informationsunderlagets fullständighet försvåras. Redan att
fastställa när ytterligare bevisning behöver eftersökas är i många fall synnerligen svårt i it-miljö.
Två felkällor vid eftersökandet uppenbaras härmed, nämligen dels att man
inte ges tillgång till ett fullständigt informationsunderlag, dels inte heller får
någon metainformatorisk indikation om huruvida det befintliga informationsunderlaget är fullständigt eller inte. Felkällorna får bäring på alla efterföljande slutsatser som dras med ledning av den förefintliga bevisningen, till
följd av ett bristfälligt underlag ur it-miljö.
Ett vanligt bakomliggande skäl till att ackvirerat underlag i it-miljö är
ofullständigt är att eftersökningsmissivet1334 har formulerats för snävt i förhållande till den informationsmängd som erfordras. Bevisning som förvisso kan
ackvireras inom ramen för eftersökningsmissivet identifieras då inte.
Eftersökandets yttre avgränsning och genomförande kan härigenom inverka på bevisningens robusthet. Denna feltyp ingår i vad som hädanefter benämns falska negativer.1335 Feltypen skiljer sig från falska positiver i så måtto
1332

Om den ifrågavarande bevisningens ackvisition, se avsnitt 3.3.
Jfr t.ex. de exempel som anförts i Kronqvist, S., Brott och digitala bevis, 2013, s. 86 ff.
1334
Med eftersökningsmissivet avses här de riktlinjer som antas för eftersökningen. Om
missiv, se det anförda i not 1582.
1335
Dessa kan relateras till vad som ofta benämns Typ II-fel, om sådana se t.ex. Wahlberg i JT
2009–10 s. 891 med i a.a. not 5 anförda referenser. Om s.k. false negatives i samband med utprovning av undersökande objekt (s.k. it-forensiska verktyg, jfr avsnitt 3.6.3.3), se t.ex.
Carrier, Brian (utg.), Open Source Digital Forensics Tools. The Legal Argument, 2003, s. 4.
Om falska negativer som felkälla avseende fingeravtryck, jfr t.ex. SKL Intern rapport 2010:
06, s. 28 f.
1333
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att negativerna här tar sikte på sådant informationsunderlag som inte har tillförts när bevisningen presumeras vara uttömmande redovisad.
Fysiska falska negativer kan vid eftersökandet uppstå genom att förvisso
korrekt registrerade avtryck läses felaktigt, t.ex. på grund av ett trasigt läshuvud i en hårddisk. Vid viss avtrycksläsning inverkar ofta även automatiska
felrättande funktioner.1336
Logiska falska negativer kan uppkomma vid eftersökandet t.ex. genom att
avtryck maskinellt lästs korrekt men därefter felaktigt tolkats som ickeexisterande.
Falska negativer kan även genereras genom personella betingelser i samband med sökbegreppsanvändning.1337 Sådana kan exempelvis bestå av
felaktiga slutsatser dragna med ledning av ofullständiga eftersökningar. Att
använda ett snävt (subjektivt) urval av sökbegrepp kan t.ex. leda till en
felaktig slutsats om att ett visst eftersökt material inte finns på ett lagringsmedium.1338 Vissa sökbegrepp kan t.ex. över huvud taget inte användas till
följd av rättslig reglering.1339 Olika s.k. sökmotorer (programvaror) tillämpar
också varierande sökalgoritmer med olika grader av sökträffsäkerhet och
sökvillkor (trunkeringar och närhetssökningar m.m.) vilket kan påverka
resultaten.1340
Sökbegreppsanvändning kan få konsekvenser i perspektivet mänskliga rättigheter. I Europadomstolens dom den 16 oktober 2007 i målet Wieser och Bicos Beteiligungen GmbH mot Österrike ansågs bland annat eftersökandet av innehållet i
en dator, i samband med husrannsakan, innebära en överträdelse av artikel 8 i
EKMR.1341 Europadomstolens motivering utgick bland annat från den nationella
lagstiftningen som bland annat innebar att en förteckning över använda sökbegrepp skulle upprättas i samband med eftersökandet.1342 Detta hade dock gjorts
först senare samma eftermiddag.1343 I domskälen används bland annat termerna

1336

Se vidare i avsnitt 3.3.1.2.
Jfr t.ex. p. 10 (3) i Fordham, G. L., Using Keyword Search Terms in E-Discovery...,
Richmond Journal of Law & Technology (utg.), vol. 15, utgåva 3, nr 8, 2009, s. 4.
1338
Om denna problematik och negativa inverkan på bevisningens robusthet, se t.ex. Hjort
2015, s. 327.
1339
Exempel på sådan reglering har redovisats i avsnitt 3.2.
1340
Jfr t.ex. IRI-rapport 1985:7, s. 10. Jfr även t.ex. Fordham som bland annat framhållit
användningen av Booleska operatorer, ”proximity locators”, ”fuzzy logic” och ”stemming” i
flera sökverktyg, p. 3 i Fordham, G. L., Using Keyword Search Terms in E-Discovery...,
Richmond Journal of Law & Technology (utg.), vol. 15, utgåva 3, nr 8, 2009, s. 2. En
grundlig genomgång av begreppet för trunkering har lämnats i IRI-rapport 1985:7, s. 8 ff.
1341
Jfr även Danelius i SvJT 2008 s. 95.
1342
Se Wieser och Bicos Beteiligungen GmbH mot Österrike, pp. 31, 32, 34 och 63.
1343
Se a.a., p. 63.
1337
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”search criteria”1344 och ”key word”1345 vilket torde motsvara sökbegrepp med
den innebörd som påbjuds enligt svensk lag (jfr avsnitt 3.2).1346

Sammanfattningsvis kan eftersökning inverka på olika sätt på bevisningen. Bedömaren kan därför behöva uppskatta utrymmet för att eftersökningen – i sig – har påverkat bevisningens riktighet och/eller fullständighet.
Det finns anledning för bedömaren att särskilt uppmärksamma att falska
negativer vid bevisningens eftersökande kan inverka på bevisningens fullständighet, och därmed också robusthet. Sådana kan vara fysiska, logiska
eller uppkomma som resultat av personella slutsatser. Av stor vikt är därmed
bland annat att bedömaren kan skilja personella slutsatser från maskinella
resultat ur processmaterialet.1347 Det blir samtidigt relevant att skilja eftersökandet från tillskapandet, eftersom respektive hantering har olika felkällor.
De här identifierade felkällorna redovisas samlat i avsnitt 7.2.

3.3

Ackvisition

Ackvisition innefattar här tillgången och åtkomsten till bevisning. Som utgångspunkt betraktas ifrågavarande bevisning som ackvirerbar på tre olika
sätt, varav två i maskinellt hänseende (avsnitt 3.3.1) och ett i personellt hänseende (avsnitt 3.3.2).
Av framställningstekniska skäl behandlas även vissa aspekter av personuppgiftsansvar i samband med ackvisition samlat i avsnitt 3.6.2.1.1348

3.3.1
Maskinell ackvisition
Maskinell ackvisition indelas i det följande i två typer, dels fysisk (avsnitt
3.3.1.1), dels logisk (avsnitt 3.3.1.2).
3.3.1.1

Fysisk ackvisition

Med fysisk ackvisition avses här tillgång till informationsinnehållets fysiska
bärare, dvs. lagringsmedier, i/o-enheter och/eller digital elektronik. Från
fysisk ackvisition ska skiljas tillgången till själva informationsinnehållet, i
form av representerade avtryck och normer, vilket hör till hanteringen vid
logisk ackvisition.1349 Från fysisk ackvisition ska även skiljas sådan personell
1344

Se a.a., pp. 19, 61 och 63.
Se a.a., pp. 49, 52 och 59.
1346
Jfr dock Fitger m.fl. som tolkat termerna som ”kodord”, Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.),
Rättegångsbalken, kommentar till 27 kap. 12 § RB (okt 2014, suppl. 77). Jfr även C-523/10,
Wintersteiger AG mot Products 4U Sondermaschinenbau GmbH där ”keyword” och ”search
term” i den svenska översättningen har angetts som ”sökord” respektive ”sökbegrepp” (p. 12).
1347
Denna aspekt behandlas mer ingående i avsnitt 3.6.4.
1348
Jfr även not 689 i denna avhandling.
1349
Logisk ackvisition behandlas i avsnitt 3.3.1.2.
1345
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gränssnittsackvisition som sker när en person uppfattar information från ett
gränssnitt mellan maskinell och personell miljö.1350
I det följande ges en övergripande redovisning av några tillämpliga regelverk i urval som rör rättsliga förutsättningar vid fysisk ackvisition.
Viss terminologisk variation förekommer kring rättslig fysisk ackvisition. Denna
bevishantering motsvaras t.ex. av den i RB använda termen inhämtning (jfr även
EU-kommissionens till synes synonyma ”bevisinhämtning”).1351 Ekelöf m.fl. har
tidigare benämnt denna hantering dels som ”åvägabringandet av bevisning”,1352
dels ”bevissäkring”1353 – synbarligen synonymt. Bevissäkring används emellertid
i olika rättsliga sammanhang även för att beskriva det som här inordnas under
eftersökande (se avsnitt 3.2 samt t.ex. även Westbergs benämning ”bevisan[-]
skaffning” som samlingsterm för både ackvisition och eftersökande).1354 Ackvisition kan antas motsvara vad Westberg kallat att samla in bevisning.1355

I straffprocessuella sammanhang sker fysisk ackvisition vid polisiära
källors tvångsmedelsanvändning, som t.ex. vid beslag (27 kap. 1–17 §§
RB).1356 Faktisk ackvisition kan även komma att ske genom Kronofogdens
försorg, t.ex. när tekniska hjälpmedel ska ackvireras vid verkställighet av
bevissäkring enligt 69 kap. 9 § 2 st. SFL (jfr även 69 kap. 10 § och 41 kap.
10 § 4 st. SFL).1357 Med civilprocessuell anknytning kan bevisningens rättsliga fysiska ackvisition t.ex. ske genom edition (av skriftligt bevis) enligt 38
kap. 2–5 §§ RB, exhibition (av föremål) enligt 39 kap. RB, vid säkerhetsåtgärder enligt t.ex. 15 kap. 3 § RB eller vid intrångsundersökning1358 (jfr även
avsnitt 3.2).1359
RB:s ålderdomliga reglering har från olika håll utpekats som upphov till
rättsliga oklarheter i samband med bl.a. fysisk ackvisition av digital elektro1350

Personell gränssnittsackvisition behandlas i avsnitt 3.3.2.
Se t.ex. 35 kap. 6 §, 40 kap. 1 §, 42 kap. 19 §, 17 kap. 2 § in fine, 30 kap. 2 § in fine, 43
kap. 14 §, 23 kap. 14 § och 27 kap. 21 a § 3 st. RB. EU-kommissionens begreppsanvändning
framgår i KOM(2009) 624 slutlig.
1352
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 244.
1353
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 309 ff.
1354
I Skatteverkets rättsliga vägledning, avseende 45 kap. 2 § 1 st. SFL, beskrivs t.ex. bevissäkring som en av flera tvångsåtgärder såsom antingen revision, eftersökande och omhändertagande eller försegling av t.ex. lokal m.m., se Skatteverket (utg.), Vad är bevissäkring?.
Westbergs användning av ordet bevisanskaffning framgår i Westberg, P., Anskaffning..., 2010,
s. 458 och 18 samt av Westberg i JT 2003–04 s. 660 ff.
1355
Se t.ex. Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 458.
1356
Jfr även de motsvarande befogenheter som tjänstemän vid Tullverket och Kustbevakningen har enligt 6 § lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att
ingripa mot rattfylleribrott.
1357
Kronofogdens utrymme för åtgärder vid intrångsundersökning är i detta hänseende emellertid begränsat i förhållande till åtgärder vid straffprocessuella tvångsmedel, se vidare i avsnitt 3.3.1.2.
1358
Jfr även övriga angivna bestämmelser i prop. 2008/09:67 s. 109.
1359
Jfr även t.ex. 20 § FPL.
1351
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nik (jfr även avsnitt 3.2).1360 Regeringen har under 2015 framlagt vissa förslag för att i detta hänseende modernisera RB.1361
Bestämmelsen om beslag i 27 kap. 12 § RB har sedan länge tolkats så att brottsbekämpande myndigheter ges en generell rätt att undersöka beslagtagna föremål.1362 Genom åren har dock olika uppfattningar framförts beträffande tillämpningen av RB:s beslagsreglering i it-miljö, bl.a. vad gäller dels räckvidden av
beslagförbudsregeln i 27 kap. 2 § RB,1363 dels kopiering (vilket här sorterar under
logisk ackvisition)1364. Denna rättsliga oklarhet har uppmärksammats från fler
håll. Både JO och JK har genom åren påtalat bristerna i regleringen och efterlyst
förtydliganden från lagstiftaren.1365 I promemorian Brott och brottsutredning i
IT-miljö (2005) beskrevs situationen som en ”klyfta mellan regelsystemet och
verkligheten”.1366 I det tidigare refererade betänkandet av NISU 2014 beskrevs
regleringen som ålderdomlig och icke teknikneutral, något som framhölls som ett
stort problem för brottsbekämpande organisationer såvitt gäller beslag i itmiljö.1367 Att tillämpningarna och tolkningarna av lagstiftningen skiftar i dessa
avseenden betraktade utredningen också som problematiskt i rättssäkerhetshänseende.1368
HD har i rättsfallet NJA 2015 s. 631 uttalat att beslagsförbudet i 27 kap. 2 §
RB omfattar även annan information än skrift och andra bärare av information än
papper (p. 40). HD beskrev samtidigt lagregleringen avseende tvångsmedelsanvändning i ”det virtuella rummet” som otidsenlig och anförde att det är angeläget
med ny lagstiftning på området (p. 43).

Avhandlingen har avgränsats från att närmare behandla rättsliga förutsättningar för fysisk ackvisition.1369
Maskinella felkällor i samband med fysisk ackvisition relaterar främst till
funktionaliteten hos den digitala elektroniken, inbegripet de lagringsmedier
som kommer till användning. Begränsad funktionalitet kan inverka på bevisningens fullständighet genom att åtkomsten till avtryck inskränks.
1360

Att tillfälligt omhänderta en mobiltelefon i samband med hämtning till förhör, i syfte att
undvika kontakt mellan förhörspersonerna, har t.ex. mötts av kritik i JO 2005/06 s. 84. Den
reglering som JO efterlyste i samband med beslutet har föreslagits i prop. 2015/16:68 s. 6 ff.
och 71 ff.
1361
Om regeringens förslag avseende tillfälligt omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustning, se prop. 2015/16:68 s. 6 ff. och 71 ff.
1362
Se t.ex. prop. 2014/15:94 s. 56.
1363
Jfr t.ex. Hjertstedt 2011, s. 246 ff., jfr även Lindberg, G., Straffprocessuella tvångsmedel,
2012, s. 442 ff.
1364
Se avsnitt 3.3.1.2.
1365
Se JO 2007/08 s. 160 och JO 2009/10 s. 80 respektive JK 2001-05-17, dnr 2806-00-21
samt JK 2007-12-19, dnr 6372-07-31 och 6373-07-31.
1366
Se Ds 2005:6 s. 283.
1367
Se SOU 2015:23 s. 265.
1368
Se a.st.
1369
Vissa fördjupningar kan erhållas i t.ex. Hjertstedt 2011, s. 246 ff. samt Lindberg, G.,
Straffprocessuella tvångsmedel, 2012, s. 383 ff.
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En faktor som i allmänhet har stor betydelse för funktionaliteten är jämn
och kontinuerlig spänningsmatning. Åtkomst till avtryck från s.k. sekundära
lagringsmedier,1370 som behåller avtryck även utan strömtillförsel, kan t.ex.
försvåras av att strömtillförseln har upphört under pågående skrivning.
Även yttre påverkan genom t.ex. hårdhänt faktisk hantering kan orsaka
funktionalitetsinskränkande skador på digital elektronik, inbegripet lagringsmedier.

Foto: Marcus Andrae
Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL

Figur 3.3 Bild av hårddiskskiva med skador på skivytan

Bilden i figur 3.3 är tagen i samband med en undersökning av en hårddisk
(HDD) vid f.d. SKL.1371 Skador på skivytan, i form av repor som orsakats av
hårddiskens läshuvud, har medfört att avtrycken blivit oläsliga.1372 Följande domskäl illustrerar hur konsekvenser av det nu anförda också kan uppmärksammas i
praxis: ”Till en början konstaterades att undersökning inte kunnat göras på en
hårddisk [...] på grund av skador på det magnetiska mediat.”1373
Jfr avsnitt 1.3.3.1.
Se SKL, Analysbesked, dnr 2011012129, 2011-11-01.1.
1372
Ibid.
1373
Ur Linköpings tingsrätts dom 2012-02-13 i mål nr B 2941-11.
1370
1371
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Åtkomst till informationsinnehåll hos lagringsmedier kan också begränsas
till följd av funktionaliteten hos enskilda intramaskinella komponenter.
I samband med förundersökningen i RH 2013:56 gjordes bl.a. ett försök att
uttömmande klona en hårddisk.1374 I promemorian beskrevs följande händelseförlopp: ”När strömmen till hårdvaruskrivskyddet slås på ’fräser’ det till, det
luktar bränt och viss rök stiger från kontrollerkortet. Eftersom det redan fanns en
spegling gjordes inga försök att reparera disken...”1375

Även mindre elektrostatiska urladdningar, s.k. electrostatic discharges
(ESD) leda till permanenta skador.1376 Åtkomst till lagringsmediers innehåll
(avtryck) kan även påverkas av yttre fysiska förutsättningar av samma typ
som utgör normer på fysisk nivå vid registreringen (jfr avsnitt 2.4.1.2). Magnetiska avtryck, som bl.a. används inom lagringsmedier av typen HDD, kan
t.ex. påverkas av yttre magnetfält och även av oxidering, kondens, temperaturväxlingar, damm, rök, olja eller smuts.1377 För att skydda lagringsmedier
från sådan påverkan, samt från omild hantering (och vid behov även från
UV-ljus), kan särskilda ändamålsenliga emballage användas.1378
Bevisningens riktighet, fullständighet och robusthet kan således komma
att påverkas av flera omständigheter hänförliga till fysisk ackvisition.
3.3.1.2

Logisk ackvisition

Med logisk ackvisition avses här den hantering som sker när ett informationsinnehåll klonas från (minst) ett lagringsmedium till (minst) ett annat.1379
Hanteringen består i att avbilda ett tillskapat informationsinnehåll på ett avtrycksbärande lagringsmedium till ett annat lagringsmedium, genom användning av digital elektronik och programvaruexekvering. Logisk ackvisition
innebär således maskinell IR.1380 Informationsinnehåll får i detta sammanhang en bred innebörd som innefattar avtryck och tillämpade normer1381
1374

Om uttömmande kloning inom ramen för logisk ackvisition, se avsnitt 3.3.1.2.
Se (TR:ns) ab 124 i RH 2013:56, jfr även ab 64 (s. 353) samt ab 65 (s. 85) i a.a.
1376
Se t.ex. p. 3 i NFC (SKL), Standardförfarande för undersökning av IT-utrustning, DoSF026, 2014-01-02. Om sådana yttre förhållanden (vid missivdrivna it-undersökningar), se vidare i avsnitt 3.6.3.5.
1377
Se IRI-rapport 1990:1, s. 42, jfr 26 § RPSFS 2012:19 och p. 6.9.3.2 i SS-ISO/IEC
27037:2012.
1378
Se t.ex. Hamremoen, E. i Bevis i straffesaker, 2015, s. 218, jfr även Angerfelt, B.,
”Lathund” Husrannsakan & beslag i IT-miljö, 2013-05-18, s. 14. Om ESD-säkra behållare,
se t.ex. p. 5.3.1 i NFC (SKL), Standardförfarande för att återskapa bild-, video- och ljudmaterial, Do-SF020, 2014-01-09. Jfr även p. 6.9.3.2 i SS-ISO/IEC 27037:2012.
1379
Jfr även benämningen avbildning i NFC (SKL), Standardförfarande för avbildning av
data i IT-utrustning, Do-SF027, 2012-05-21.
1380
Jfr avsnitt 2.4.1.2.
1381
Här ingår samtidigt sådan positiv innebörd som avtrycks icke-existens kan tillerkännas
genom tillämpning av normer och som övergripande belyses i avsnitt 4.5 (jfr avsnitt 7.3.3).
1375
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samt, genom sådana, representerade avtrycksstrukturer såsom filtyper, filinnehåll, uppgifter och programvara m.m.
I NFC:s styrdokument benämns det ursprungliga lagringsmediet databärare och
det senare arbetskopia.1382 Termen avbildning används i det sammanhanget för
att beskriva ackvisitionen.1383

I rättsliga sammanhang benämns logisk ackvisition ibland med en begreppsmässig distinktion mellan kopiering (jfr t.ex. även säkerhetskopiering
enligt 2 kap. 10 § 2 st. TF),1384 respektive spegling (eller spegelkopiering).1385
Kopiering används t.ex. ofta för att beteckna att endast en viss maskinellt
eller personellt selekterad information har klonats, t.ex. ur servrar med stora
filmängder.1386
Spegling används i stället oftast för att beteckna ackvisitioner med anspråk på att uttömmande klona informationsinnehållet från ett lagringsmedium till ett annat.1387
Denna skillnad vid ackvisitionen får praktisk betydelse för informationsurvalet. Uttömmande kloning får t.ex. inte förekomma vid Kronofogdens
verkställighet av intrångsundersökningar.1388 Därför är Kronofogdens utrymme för åtgärder begränsat till selektion jämfört med uttömmande kloning
som t.ex. ofta sker i samband med straffprocessuella tvångsmedel, t.ex. beslag.1389 Till följd av att det vid selektionen måste göras ett visst urval av tillgänglig information uppenbaras en felkälla som kan inverka på bevisningens
fullständighet. På samma sätt som vid tillskapandet och eftersökandet ökar
därigenom utrymmet för falska negativer.
I SIS-standarden med Riktlinjer för identifiering, insamling, sammanställning
och bevarande av digitala bevis anges några exempel på situationer som kan
föranleda partiella ackvisitioner.1390 Där anges bl.a. att det undersökta objektet
kan innehålla för stora informationsmängder för att kunna ackvireras i helhet, att
objektet inte kan stängas av eller att den information som kan ackvireras inne-

1382

Se t.ex. p. 5.10.1 i NFC (SKL), Standardförfarande för avbildning av data i ITutrustning, Do-SF027, 2012-05-21.
1383
Se t.ex. p. 3 i NFC (SKL), Standardförfarande för undersökning av IT-utrustning, DoSF026, 2014-01-02 samt i föregående not a.a., passim.
1384
Om säkerhetskopiering, se t.ex. prop. 2009/10:58 s. 13 ff. samt SOU 2009:5 s. 94 ff. Jfr
även SIS Handbok 550, 2011, s. 19.
1385
Se t.ex. SOU 2011:45 s. 281 f.
1386
Om denna distinktion mellan (selektiv) kopiering respektive spegling, se t.ex. prop.
2014/15:96 s. 8 f. samt SOU 2011:45 s. 281 f.
1387
Se t.ex. SOU 2011:45 s. 281 f. Jfr dock den avvikande beskrivningen i Hjort 2015, s. 29 f.
1388
Se t.ex. p. 4.10.7 i Kronofogden, S-HANDBOK Bevissäkring m.m., 2014-01-27, s. 54.
1389
Om verkställighetsåtgärder vid beslagsbeslut avseende t.ex. datorer, se även Lindberg, G.,
Straffprocessuella tvångsmedel, 2012, s. 425 ff.
1390
Se p. 7.1.3.4 i SS-ISO/IEC 27037:2012 (här egen översättning av ”[p]artial acquisition”).
210

håller irrelevant information.1391 Även rättsliga hinder anges kunna föranleda
partiella ackvisitioner vilket kan anknytas till det ovan anförda exemplet avseende intrångsundersökningar.1392

Utan kännedom om vilka urvalskriterier som tillämpats i det enskilda fallet kan bedömaren över huvud taget inte värdera bevisningens fullständighet.
Logisk ackvisition kan antingen äga rum med faktisk tillgång till lagringsmediet eller med lagringsmediet på distans genom nätverk, trådbundet eller
eterburet. Vid den senare ackvisitionen tillkommer även ett ytterligare led –
med respektive felkällor – i bevishanteringen, nämligen under kommunikationen (se vidare i avsnitt 3.4.1).
I syfte att undgå informationsförvanskningar vid logisk ackvisition tillämpas ofta
– per automatik – algoritmer för felrättning, genom s.k. error-correcting codes
eller felrättande koder (exempelvis av typen Hamming).1393 Fel som uppstår vid
informationsöverföringen avses kunna upptäckas och korrigeras automatiskt
genom sådana algoritmer. Sådana felrättningar kan tillföras från olika håll, både
genom maskinvara (inklusive t.ex. kretsar eller minnessystem) och programvara
på olika nivåer (inklusive t.ex. operativsystem).

Vissa frågor om logisk ackvisition i form av uttömmande kloning (spegling) har behandlats i utredningssammanhang, doktrin och övrig litteratur.1394
Bevisvärdet av en ”spegling” kom att prövas i ett massmedialt uppmärksammat
hovrättsavgörande från 2002.1395 Både f.d. SKL och EBM hade i fallet utfört sina
respektive undersökningar efter en logisk ackvisition av den tilltalades hårddisk.
Den tilltalade ifrågasatte dels bevisningens riktighet (vissa e-postmeddelanden
skulle ha förvanskats), dels bevisningens fullständighet (man skulle vid undersökningen ha missat ett antal e-postmeddelanden). Såvitt gällde invändningarna
om riktigheten fann hovrätten att de förvanskningar som den tilltalade hade påtalat rimligen måste ha ägt rum efter att undersökningarna genomförts. Beträffande fullständigheten bedömde hovrätten att sannolikheten för att e-postmeddelanden skulle ha missats vid undersökningarna var så liten att invändningen
kunde bortses ifrån.

Vid rättslig behandling av frågor som rör logisk ackvisition framträder en
karakteristisk premiss, nämligen utgångspunkten i s.k. spegelkopiors obe-

1391

Se a.st.
Se a.st.
1393
Se t.ex. Tanenbaum, A. S., Modern Operating Systems, 2014, s. 332, 369 f. och 638. Jfr
även Carrier, B., File System Forensic Analysis, 2005, s. 149.
1394
Se t.ex. SOU 2011:45 s. 281 ff. samt Lindberg, G., Straffprocessuella tvångsmedel, 2012,
s. 445.
1395
Se Svea hovrätts dom 2002-05-31 i mål nr B 5358-01.
1392
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tingade fullständighet, riktighet och immunitet mot informationsförvanskning.1396
Av betydelse för bedömaren är i dessa hänseenden det faktiska förfarande
som använts vid ackvisitionen. Generella uttalanden som avser fullständighet
eller tillförlitlighet i samband med logisk ackvisition ger således bedömaren
en indikation, i sig, att uppmärksamma. Avgörande för bedömningen av
ackvirerad bevisnings tillförlitlighet är kunskap om de algoritmer som inverkat vid ackvisitionen. Att ackvisitionen uppges ha skett genom ”spegling”
eller ”hashsummering” ger i sig ingen vägledning i detta hänseende.
En vanligt använd metod för att bevara avtrycks riktighet och fullständighet vid
logisk ackvisition, och underbygga antagandet om att den avtrycksbaserade informationen är oförändrad, är t.ex. genom s.k. hashsummering.1397 Även sådana
metoder betingas i sig av algoritmer.1398

De tillämpade algoritmerna genom vilka ackvisitionen utförs (inbegripet
t.ex. algoritmer för felrättning och hashsummering) kan därmed sägas utgöra
centrala felkällor. Det är samtidigt relevant att bedömaren är uppmärksam på
att denna bevishantering endast avser förhållandet vid ackvisitionstillfället,
mellan ett visst lagringsmedium respektive ett annat. Någon generell äkthet,
autenticitet eller tillförlitlighet i övrigt hos informationsinnehållet som sådant, kan inte fastställas med utgångspunkt i uppgifter om ackvisitionens tillförlitlighet.
Även vid logisk ackvisition kan bevisningens fullständighet således påverkas av såväl personella som maskinella betingelser.

1396

Denna rättsliga utgångspunkt antas t.ex. i SOU 2011:45 s. 282; i Lindberg, G., Straffprocessuella tvångsmedel, 2012, s. 445 samt av Sunde i Bevis i straffesaker, 2015, s. 602 f.
1397
Se t.ex. p. 5.3.1 i NFC (SKL), Standardförfarande för äkthetsundersökningar av ljudmaterial, Do-SF031, 2013-11-22. Exempel på sådana krypteringsalgoritmer har redovisats
t.ex. i Carrier, B., File System Forensic Analysis, 2005, s. 7 (jfr även s. 59 f.). En närmare
beskrivning av förfarandet ges i Carrier i a.st., om användningsområdet jfr även pp. 3 och
5.3.1 i NFC (SKL) a.a. Om hashsummering till grund för verifiering av arbetskopior och filer
i NFC:s standardförfaranden, se t.ex. p. 5.10.1, p. 5.10.3 (7) samt p. 5.10.5 i NFC (SKL),
Standardförfarande för avbildning av data i IT-utrustning, Do-SF027, 2012-05-21, jfr även p.
5.5 (3) och p. 6.5.2 samt flödesschemat i p. 5 i NFC (SKL), Standardförfarande för analys av
data i datorbaserad IT-utrustning, Do-SF029, 2012-05-21, jfr även t.ex. p. 5.6 i NFC (SKL),
Instruktion för materialhantering av inkommet digitalt material, Do-I003, 2014-02-05. Om
hashsummering vid avbildning av mediabärare samt vid kontroll av avbildningen respektive
av återskapad data, se även pp. 5.3–5.4 och 5.8 i NFC (SKL), Standardförfarande för att
återskapa bild-, video- och ljudmaterial, Do-SF020, 2014-01-09.
1398
Se a.st. Jfr t.ex. även formuleringen ”...appropriate verification function to provide evi[-]
dence that the copied files are equivalent to the originals.” i p. 7.1.4 i SS-ISO/IEC 27037:
2012. Jfr häremot Sunde som tycks bortse från detta och som i stället har gjort en generell
liknelse mellan checksummor och DNA-profiler, se Sunde 2011, s. 43 f. samt i a.a. noterna
67–71, jfr även Sunde i Bevis i straffesaker, 2015, s. 602 f.
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3.3.2
Personell gränssnittsackvisition
En fysisk individ kan tillägna sig information och bevisning från ett personellt gränssnitt som är anslutet till digital elektronik, som t.ex. en skärm eller
högtalare.1399 Personell gränssnittsackvisition avser i sammanhanget den tillgång till information som individer får i den personella miljön vid sådana
möten med den maskinella miljön. Exempelvis kan bildskärmsvisning inordnas här under.1400
Genom personell gränssnittsackvisition förnimms den information som gränssnittet förmedlar på något eller fler av följande alternativa perceptionssätt, antingen auditivt (ljud, tal, musik, m.m.), 1401 visuellt (ljus, färger, texter, bilder, film
m.m.),1402 taktilt (former, temperaturer m.m.) 1403 och/eller olfaktoriskt (lukter och
smaker)1404. Olika kombinationer är möjliga, som exempelvis vid audiovisuell
förnimmelse.1405
Följande utgör ett exempel på en domstols beskrivning av ett vittnesmål baserat på personell gränssnittsackvisition (bildskärmsvisning): ”En IT-forensiker har
även berättat i hovrätten att ett 20-tal bilder per mapp med säkerhet varit synliga
på bildskärmen.”1406

Personell gränssnittsackvisition kan således innebära vitt skilda slag av
iakttagelser eller upplevelser, t.ex. genom skärmar eller högtalare.
Redan inom ramen för ett mindre ingripande tvångsmedel, som t.ex.
kroppsvisitation (jfr 28 kap. 11 § 3 st. RB), kan en polis företa sådan ackvisition. Det kan t.ex. ske genom att visuellt ta del av en påträffad mobiltelefons
skärminnehåll.1407
Karakteristiskt är att informationsinnehållet förmedlas dynamiskt och
flyktigt vid personella gränssnittsackvisitioner.1408 Vad som uppfattas vid
1399

Jfr t.ex. Brorsson som hänför sådana gränssnitt till i/o-enheter (in- och utmatningsenheter), Brorsson, M., Datorsystem. Program- och maskinvara, 1999, s. 313 ff. Jfr även avsnitt
1.3.3.1 i denna avhandling.
1400
Datastraffrättsutredningen har beskrivit bildskärmsvisning som en tillfällig fysisk företeelse som inte bevaras varaktigt, se SOU 1992:110 s. 372.
1401
Om t.ex. auditiva perceptionssätt, se SOU 2006:29 s. 18.
1402
Om t.ex. visuella medier, se prop. 2010/11:115 s. 115.
1403
Om att t.ex. i undervisningssammanhang konkretisera förlopp och skeenden med hjälp av
taktil och sensomotorisk upplevelse, se SOU 1998:66 s. 340.
1404
Se t.ex. bilaga 9 till SOU 2003:6, s. 56.
1405
Om t.ex. audiovisuella medietjänster, se 1 kap. 2 § RTVL, om audiovisuell presentationsteknik, se SOU 2001:103 s. 190 f. Jfr även t.ex. indelningen ”ljud, text och bild” i regeringens
förslag till mål för en övergripande nationell it-strategi (1996), se prop. 1995/96:125 s. 8.
1406
Se Svea hovrätts dom 2011-10-10 i mål nr B 8395-10, s. 2.
1407
Förhållandet gäller även vid ytlig kroppsvisitation enligt t.ex. 15 § 3 st. skyddslagen
(2010:305). Mer tveksamt är huruvida polisen också inom ramen för kroppsvisitation får vidta
mer aktiva åtgärder för gränssnittsackvisition som att t.ex. spela upp lagrade bild- och/eller
ljudfiler.
1408
Avseende bildskärmsvisning, jfr t.ex. SOU 1992:110 s. 372.
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sådan ackvisition är således ett sammansatt resultat av dels personella betingelser som den mänskliga sensoriska respektive kognitiva förmågan samt
viss intellektuell verksamhet, dels maskinella betingelser som resultat av
programvaruexekvering och gränssnittsförmedling m.m.
Med kognitiva förmågor avses här olika mänskliga prestationer med beteendevetenskaplig anknytning. Till följd av avhandlingens ämnesavgränsningar behandlas inte sådana aspekter. I sammanhanget är dock viktigt att uppmärksamma
att Schelin, utifrån ”beteendevetenskapliga erfarenhetssatser”, har identifierat ett
flertal felkällor vid värdering av utsagor.1409 Hon har bland annat hänfört sådana
felkällor till sinnesorganen,1410 iakttagelsevana,1411 påverkan av alkohol,1412
händelsetypen (känsloladdad, traumatisk m.m.),1413 förväntningar,1414 gruppsuggererade attityder1415 och minnesfunktion1416 m.fl.

Vid identifieringen och bedömningen av bevisningens felkällor kan bedömaren ha behov av att få veta föregående mänsklig interaktion vid den personella gränssnittsackvisitionen. Huruvida ett visst utlåtande grundas på en
(passiv) sådan ackvisition, eller på mer aktiva inslag som t.ex. logiskt eftersökande, kan exempelvis vara av betydelse.
3.3.3
Sammanfattande analyser
I samband med maskinell ackvisition finns flera omständigheter som kan påverka bevisningens riktighet och fullständighet. Att avbryta ett lagringsmediums strömtillförsel under pågående registrering är en sådan. Även yttre
fysiska förutsättningar såsom näraliggande magnetfält, elektrostatiska urladdningar eller fukt kan skada it-utrustning och påverka riktighet och fullständighet hos information i lagringsmedier.
Även den faktiska behandlingen av vissa lagringsmedier under ackvisitionen kan påverka bevisningens riktighet och/eller fullständighet. Genom
omild hantering av en hårddisk under en ackvisition kan avtryck komma att
t.ex. skrivas eller läsas fel.
Vid logisk ackvisition finns, i sin tur, alltid risker för att bevisningen förändras, främst inom arbetskopian.1417 Vid kopiering finns i maskinellt hänseende risk för att fullständigheten påverkas negativt. Detta kan leda till falska
negativer, främst genom brister i de algoritmer som används under ackvisi1409

Se Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 106–162.
Se a.a., s. 107.
1411
Se a.st.
1412
Se a.a., s. 108 f.
1413
Se a.a., s. 109 ff.
1414
Se a.a., s. 116.
1415
Se a.a., s. 117.
1416
Se a.a., s. 119 ff.
1417
Jfr t.ex. p. 5.10.1 i NFC (SKL), Standardförfarande för avbildning av data i ITutrustning, Do-SF027, 2012-05-21.
1410
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tionen. Även personella betingelser kan komma att inverka negativt på bevisningen. Exempelvis kan redan befintliga (oupptäckta) skador och fel på
lagringsmediet förvärras av att felaktiga metoder tillämpas, vid t.ex. läsningen.1418
Som tidigare visats har de algoritmer som kommer till användning vid
bevishanteringen en central inverkan på bevisningens fullständighet och
riktighet. Vid personell gränssnittsackvisition kan delar av algoritmernas
funktionalitet uppfattas. Någon helhetsbild får man dock inte av sammansättningen av de algoritmer som inverkat vid själva gränssnittsackvisitionen
eller vid den övriga bevishanteringen.
När bevisningen består av ett utlåtande om vad som har iakttagits genom
personell gränssnittsackvisition, aktualiseras frågor om bevisningens
karaktär. Exempelvis är gränserna mellan vad som ska betraktas som
vittnesmål respektive tillämpning av sakkunskap i dessa situationer inte helt
uppenbara.1419 Det blir i dessa fall samtidigt relevant att kunna skilja mellan
det som faktiskt har iakttagits respektive slutsatser som dragits med ledning
av det som har iakttagits.1420
På liknande sätt som mellan tillskapandet och eftersökandet blir det
således viktigt att skilja bevisningens respektive ackvisition från dess eftersökande och tillskapande.
De här identifierade felkällorna redovisas samlat i avsnitt 7.2.

3.4

Kommunikation

Olika led av kommunikation föregår bevisning i it-miljö. Information kan
exempelvis ha förmedlats mellan avsändare och mottagare. Även domstolens
bevisupptagning förutsätter att bevisningens innehåll förmedlas till domstolen.1421 Förmedlingen kan ske före eller under huvudförhandlingen. Även
inom och mellan domstolar kan bevisning förmedlas, t.ex. internt till och
från olika avdelningar, eller externt. Innan bevisning förmedlas till domstolen, kan den också ha förmedlats mellan flera olika aktörer som enskilda,
myndigheter, polis och teleoperatörer m.fl. Bevisningen kan samtidigt – i sig
– bestå av förmedlad information.
Med kommunikation avses här den sammantagna maskinella respektive
personella hanteringen vid all sådan förmedling. Mot bakgrund av de multipla led av felkällor som kommunikation av bevisning i it-miljö kan förorsaka, bör denna bevishantering skiljas från övrig bevishantering.

1418

Se t.ex. pp. 5.3 och 5.10.4 i a.a.
Om representationsbildning, se vidare i avsnitt 3.5.
1420
Ibid.
1421
I detta avsnitt illustreras hanteringen med utgångspunkt i kommunikationen med allmänna
domstolar.
1419
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Gränsdragningen mellan ackvisition och kommunikation kan beskrivas
enligt följande. Ackvisition tar sikte på den omedelbara tillgången och
åtkomsten till bevisningen, medan kommunikation tar sikte på samtliga förmedlande led som bevisningen har passerat i it-miljö intill dess slutliga
presentation inför bedömaren.
Av framställningstekniska skäl behandlas även vissa aspekter av personuppgiftsansvar i samband med kommunikation samlat i avsnitt 3.6.2.1.1422

Identifiering av maskinella felkällor vid intermaskinell kommunikation
kan göras med olika noggrannhet. Vid behov av höggradig noggrannhet kan
ingående bedömningar av nätverksrelaterade tekniska förutsättningar bli
nödvändiga. Bevis kan också, vilket tidigare har framhållits, kommuniceras
både genom maskinella och personella element till olika avsändare och
mottagare och på olika nivåer. Eftersom det innebär att bevisningen avlägsnas från källan aktualiserar kommunikationen därmed också frågor som
gäller principen om det bästa bevismaterialet.1423
Kommunikation av bevisning innebär samtidigt ytterligare led av representation.1424 Ett e-postmeddelande som kommunicerats med en mottagare, och därefter vidarebefordras, har t.ex. både kommunicerats och representerats i flera
led.1425 Representation innebär ytterligare felkällor vilket belyses i avsnitt 3.5.

För att underlätta identifieringen av bevisningens felkällor kan man
inledningsvis dra en tidsmässig skiljelinje mellan föregående kommunikation, som skett innan bevisningen kommuniceras med domstolen, respektive
kommunikation inom ramen för justitieautomationen.
Aspekter på föregående kommunikation behandlas i avsnitt 3.4.1, och på
efterföljande kommunikation vid justitieautomation i avsnitt 3.4.2. Vissa
felkällor och bevisvärderingsfaktorer i samband med kommunikation har
även stipulerats i internationella regleringsinstrument vilket belyses närmare
i avsnitt 3.4.3.
3.4.1
Föregående kommunikation
Viss bevisning har antaganden om maskinell kommunikation som utgångspunkt (jfr ovan). Exempelvis åberopas uppgifter om ip-anslutningsadresser1426 samt uppgifter från basstationer1427 som lämnats av operatörer och/eller
1422

Jfr även not 689 i denna avhandling.
Jfr det tidigare anförda i avsnitt 2.5.2.
1424
Representationsfaktorns inverkan vid kommunikation av bevisning behandlas vidare i
avsnitt 3.5.
1425
Jfr t.ex. det e-postmededelande som representerats i (minst) fyra led i ab 29, s. 102 ff. i
Norrköpings tingsrätts dom 2012-02-08 i mål nr B 2361-11.
1426
Se t.ex. (TR:ns) ab 11, s. 67 och 64 i Göta hovrätts dom 2013-06-18 i mål nr B 3397-12.
1423
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tjänsteleverantörer, för att styrka att viss kommunikation ägt rum under vissa
omständigheter. Kommunikationen antas då ha ägt rum maskinellt genom
nätanslutningspunkter och slutanvändarutrustning, hädanefter gemensamt
kallade noder.
Som tidigare anförts skiljer man ofta mellan trådbunden respektive trådlös (eterburen) kommunikation.1428 Medan trådbunden kommunikation sker genom
kablar som är dragna mellan noderna sker trådlös kommunikation genom radiovågor, exempelvis med satelliter, mobiltelefoner, basstationer, modem och routrar m.m. Nödvändiga betingelser är således bland annat gränssnitt och maskinvara för nätverkskommunikation (s.k. nätverkskort) för varje sådan enskild
respektive nod.1429

Maskinella felkällor vid kommunikation kan identifieras på olika
djupgående plan. Genomgripande identifieringar förutsätter t.ex. att bedömaren först identifierar all mellanliggande behandling hela vägen från bevisningens källor och fram till bevisupptagningen. I samband med nätverkskommunikation kan det finnas anledning att ställa frågan om vilka
kommunikationsnoder som bevisningen passerat och i vilken utsträckning
som hanteringen vid respektive nod inverkat, eller kunnat inverka, på bevisningens riktighet och/eller fullständighet. Viss nätverksförmedlad bevisning,
som meddelandeinnehåll i e-post eller sms, har exempelvis i princip alltid
kommunicerats genom multipla noder.
På den mest grundläggande fysiska nivån finns felkällor hänförliga till
t.ex. kablage och avsändande/mottagande av trådlöst överförda datagram i
paket.1430 Sådana felkällor behandlas inte vidare i detta sammanhang.
En utgångspunkt för identifiering av felkällor på logisk nivå är att tillämpa den teoretiskt uppbyggda ISO-standarden för den s.k. OSI-modellen.1431
Därigenom kan man inledningsvis fastställa vilka lager (skikt) och vilka nätverkstopologier som är aktuella i samband med den ifrågavarande kommunikationen.1432 Även för sådana bedömningar förutsätts kunskap om vilka
noder som bevisningen passerat. Vid de mest långtgående identifieringsan1427

Se t.ex. (TR:ns) ab 11, s. 73 f. i föregående not anförd dom. Om basstationer, se vidare i
avsnitt 4.4.
1428
Jfr avsnitt 2.4.1.2 samt t.ex. benämningen ”trådbunden och eterburen” i Lagrådets yttrande i prop. 2006/07:63 s. 171.
1429
Jfr avsnitt 1.3.3.1.
1430
Om kablage, jfr t.ex. vad som benämns ”Layer 1 i OSI-modellen” i SOU 2010:82 s. 12.
Om datagram och paketdatatrafik, se t.ex. SOU 1997:49 s. 139.
1431
Om OSI-modellen, se t.ex. SOU 2002:60 s. 126 f., jfr även SOU 2010:82 s. 13. Se även
ISO/IEC 7498-1:1994 samt t.ex. Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s. 122
ff. Se även Forouzan, B. A., TCP/IP Protocol Suite, 2010, s. 18 ff. Se även Casey, E. och
Turnbull, B. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 621 ff.
1432
Om olika nätverkstopologiers uppbyggnad, se Lunell, H., Datorn i världen, världen i
datorn, 2011, s. 131 ff.
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satserna måste då bland annat även bedömningar av felkällor inom och
mellan respektive skikt innefattas. För kommunikation över internet, och den
s.k. TCP/IP-stacken, skulle bedömningarna bland annat kunna bestå i att
identifiera felkällor inom och mellan applikationslagret, transportlagret,
nätverkslagret och länklagret.1433 Här innefattas samtidigt även bedömningar
av felkällor relaterade till de aktuella nätverkstopologierna samt bedömningar av normtillämpningar (t.ex. s.k. kommunikationsprotokoll1434 eller signalbehandlingens hastighet1435).
Det är relevant att uppmärksamma att kommunikation – i sig – kan förändra både riktigheten och fullständigheten hos ett visst informationsinnehåll. För att skydda mobil kommunikationsutrustning från sådan påverkan
kan exempelvis särskilda emballage med försluten avskärmande förpackning
användas.1436
Personellt betingade felkällor gör sig även gällande i samband med kommunikation. I straffprocessuella sammanhang finns t.ex. anledning att uppmärksamma skillnaden mellan att bevisning ackvireras från en källa genom
polisens egen försorg, respektive situationen då bevisningen överlämnas till
polisen från tredje part.
Såvitt gäller ifrågavarande bevisning kan ett och samma tvångsmedel,
exempelvis beslag, komma att verkställas på olika sätt. Hur tvångsmedlet
verkställs kan inverka på bevisets värde. I straffprocessuella sammanhang
inhämtas ofta, som tidigare har anförts,1437 uppgifter från operatörer (även
kallade teleoperatörer, jfr definitionen i 1 kap. 7 § LEK) respektive tjänsteleverantörer (bland annat s.k. internet service providers, ISP)1438. Såvitt gäller bevisning som avser nätverksrelaterade uppgifter från operatörer och
tjänsteleverantörer tycks den faktiska hanteringen vid verkställandet i väsentliga delar ha förskjutits från polisen till den privata sfären. I samband
med HÖK och HAK är det t.ex. i de allra flesta fall inte en polisman, utan
operatören eller tjänsteleverantören själv som ombesörjer bevisningens tillskapande, eftersökande och ackvisition och som därefter kommunicerar be-

1433

Se pp. 7.1, 7.4, 7.5 respektive 7.6 i ISO/IEC 7498-1:1994 samt Lunell, H., Datorn i
världen, världen i datorn, 2011, s. 121. Jfr även Lunells benämning av nätverkslagret som
internetlagret i a.st. Olika protokoll för respektive lager anges även i Lunell, a.a., s. 124 ff.
Om TCP/IP, se t.ex. även SOU 1997:49 s. 139.
1434
Om kommunikationsprotokoll, jfr Lunell, H., Datorn i världen, världen i datorn, 2011, s.
118 ff. Slutsatser som dras med utgångspunkt i ett felaktigt antaget kommunikationsprotokoll
kan bli oriktiga.
1435
Jfr a.a., s. 114 f.
1436
Se t.ex. Hamremoen, E. i Bevis i straffesaker, 2015, s. 218, jfr även Angerfelt, B.,
”Lathund” Husrannsakan & beslag i IT-miljö, 2013-05-18, s. 14.
1437
Jfr avsnitt 3.1.3.1.
1438
Jfr t.ex. även Lotterilagsutredningens distinktion mellan internetoperatör, Internet Access
Provider (IAP), och internetleverantör, Internet Service Provider (ISP) i SOU 2000:50 s. 161
f.
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visningen vidare till polisen.1439 Många operatörer och tjänsteleverantörer har
också, i sin tur, delegerat delar av denna bevishantering vidare till andra externa parter på olika platser runtom i världen.
Det är i många fall således endast undantagsvis som bevisningens mottagare gör, eller ens kan göra, några riktighets- eller fullständighetsbedömningar. Det är samtidigt många gånger svårt att få faktisk kännedom om vilka noder som bevisningen har passerat eller om sådana förhållanden som i
övrigt behövs för att kunna bedöma felkällorna.
När s.k. masttömningar1440 genereras av teleoperatörer, som sedan kommuniceras till polis för att därefter införlivas i ett förundersökningsprotokoll
som sedan presenteras för bedömaren, har den polisiära hanteringen i sig
ingen som helst principiell relevans för huruvida den överlämnade bevisningen är riktig eller fullständig. Detta är en väsentlig skillnad gentemot situationen vid t.ex. ett polisförhör eller när en polis själv gör fynd på en
brottsplats eller av egen kraft företar en missivdriven it-undersökning.1441
Genom att uppmärksamma denna felkälla kan bedömaren uppskatta det
kommunicerade bevisets värde och identifiera eventuella ytterligare behov
av t.ex. förhör direkt med den som tillskapat, eftersökt och/eller ackvirerat
bevisningen.
När logisk ackvisition sker på distans genom nätverk, utan att det
ackvirerande subjektet har lagringsmediet i sin faktiska besittning, tillkommer flera kommunikationsled med respektive felkällor. Samtidigt ökar svårigheterna med att i efterhand bedöma i vilka led som bevisningen har kommunicerats. De påtagliga risker som föreligger i samband med ”husrann[-]
sakan på distans” genom bl.a. modem och nätverk framhölls redan av Datastraffrättsutredningen (1992).1442 Det är av vikt att bedömaren uppmärksammar sådan förekommande kommunikation och relaterar de tillhörande felkällorna till bevisningens värde.
Kommunikationsrelaterade felkällor relaterar till både riktighet och fullständighet. I kommunikationsleden kan tillägg komma att göras i förhållande
till ursprungliga meddelandeinnehåll. Ett relativt harmlöst exempel är då sidnumreringar bland olika numrerade textsidor adderas på varandra vid kommunikation av dokument i multipla led. På motsvarande sätt kan delar av
meddelandeinnehåll också komma att uteslutas. Sådana förvanskande tillägg
och avdrag kan aktualisera invändningar om bevisningens riktighet och fullständighet i övrigt och även bidra till att försvåra identifieringen av bevisningens ursprung.1443
1439

Jfr t.ex. SOU 2012:44 s. 146.
Om s.k. masttömningar (basstationstömningar), se avsnitt 4.4.
1441
Se vidare avsnitt 3.6.
1442
Se SOU 1992:110 s. 363 f.
1443
Ett exempel på svårigheterna med att identifiera ursprunget till textinnehåll som kommunicerats genom e-post och fax till (minst) fyra olika mottagare inom och mellan en polismyn1440
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Karakteristiska bevisteman som ofta aktualiserar bedömningar av
kommunikationens felkällor innefattar påståenden om avsändare, mottagare,
mellanliggande noder, meddelandeinnehåll och tider m.fl.
Uttryckt med terminologin från informationssäkerhetsområdet aktualiseras
främst bedömningar som avser autenticitet, autentisering, riktighet, spårbarhet,
tillförlitlighet och validitet.1444

Värdet av sådana uppgifter som bevis bestäms, oavsett bevistemat,
således bland annat av dels utrymmet för identifiering av de led som
bevisningen har kommunicerats genom, dels utrymmet för identifiering av
hur bevisningens riktighet och fullständighet påverkats av respektive led.
Ju större dessa utrymmen är, och ju mer detaljerad kunskap som kan
fastställas i dessa hänseenden, desto säkrare slutsatser kan dras om bevisningens tillförlitlighet gentemot sådana bevisteman. Om respektive utrymme
i det enskilda fallet är litet eller obefintligt är det i sig därmed en bevisvärdesänkande faktor.
I praxis är det emellertid sällan förekommande att felkällor bedöms på
någon djupare nivå. Samband mellan maskinella och personella identiteter
har i praxis (brottmål) fastställts enbart utifrån påståenden om ett visst meddelandeinnehåll och en viss maskinell identitet.1445
I ett (utevaro)mål dömde tingsrätten den tilltalade för hot mot tjänsteman.1446 Enligt åklagarens gärningsbeskrivning hade den tilltalade (bl.a.) upprättat och adresserat ett flertal hotfulla formuleringar i ett e-postmeddelande till målsäganden.
Den tilltalade vidgick att hon tidigare använt den ifrågavarande e-postadressen
vid kommunikation med målsäganden, men framhöll samtidigt att hon inte hade
skrivit just det meddelande som åtalet omfattade. En undersökning av hårddisken
i den tilltalades dator visade inga spår efter e-postmeddelandet. Tingsrätten fann
bland annat att meddelandets författare varit väl insatt i de tidigare kontakter som
förevarit mellan den tilltalade och målsäganden. Att e-postadressen skulle ha
använts av någon annan, i den tilltalades ställe, fann tingsrätten bland annat mot
denna bakgrund vara uteslutet. Det förhållandet att inga spår av meddelandet
anträffats vid undersökningen av hårddisken ansåg tingsrätten inte förändra
bedömningen.
I ett tvistemål hade ett användarkonto registrerats i svarandens namn på Traderas webbplats.1447 Svaranden invände att en annan person hade använt svarandens personuppgifter och genomfört beställningen. 1448 Mot denna bakgrund fann
dighet respektive Åklagarmyndigheten ges i ab 29 (s. 102 ff.) i Norrköpings tingsrätts dom
2012-02-08 i mål nr B 2361-11.
1444
Om denna terminologi, jfr avsnitt 1.4.1.
1445
Se t.ex. Attunda tingsrätts dom 2009-10-15 i mål nr B 5054-07, s. 12 samt Svea hovrätts
dom 2010-12-23 i mål nr B 8827-09.
1446
Se Norrköpings tingsrätts dom 2012-02-08 i mål nr B 2361-11.
1447
Se Växjö tingsrätts dom 2011-12-27 i mål nr FT 3888-10.
1448
Ibid.
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TR:n att svarandens personella identitet var styrkt och att svaranden därigenom
hade ingått avtal om köp.1449 Den motsatta utgången i HovR:n illustrerar bedömningssvårigheterna.1450

3.4.2
Justitieautomation
Bevisning kan komma att passera ytterligare kommunikationsled även efter
att den har tillskapats, eftersökts, ackvirerats och föregående kommunicerats.
Med anknytning till kommunikation behandlas i det följande hur sådant
bevismaterial i praktiken inges till och presenteras i domstol, samt domstolars övriga kommunikation av bevisning.
Implementerings- och registreringsfaktorerna har, som tidigare anförts,
lämnat beständiga spår inom alla delar av förvaltningen, så även inom
domstolsorganisationen.1451 Lagstiftaren har med jämna mellanrum ansett det
vara nödvändigt med moderniserande anpassningar av domstolarnas itutrustning till samtida tekniska förutsättningar.1452 Modern it har beskrivits
utgöra en naturlig del av domstolarnas verksamhet.1453
År 1977 tillkallades Rättegångsutredningen för att göra en översyn av
rättegångsförfarandet vid allmän domstol.1454 Utredningen, som pågick under tio
år,1455 lämnade under åren 1982–1984 tre delbetänkanden, med olika förslag på
moderniseringar av rättegångsförfarandet.1456 På utredningens initiativ inleddes
1979 en försöksverksamhet i vissa domstolar med användning av telefon vid
rättegång, för bland annat förhör med parter, vittnen och andra aktörer. 1457 1987
permanentades denna möjlighet i de allmänna domstolarna1458 och har därefter
kompletterats bland annat med användning av videokonferens och annan itutrustning (se vidare i följande avsnitt).1459
1449

Ibid.
Se Göta hovrätts dom 2012-11-09 i mål nr FT 475-12.
1451
Jfr även t.ex. prop. 2004/05:131 s. 79.
1452
Jfr t.ex. a.st. Seipel har i SvJT 1970 s. 267 f. redovisat en historisk utblick över ADBsystemens implementering inom rättsväsendet. Bylander har redovisat en grundlig
sammanställning, delvis ur ett historiskt perspektiv, av ljud- och bildteknikens
implementering genom EMR-reformen, Bylander, E., Muntlighetsprincipen, 2006, s. 304 ff.
1453
Se t.ex. prop. 2014/15:148 s. 9 och 20.
1454
Om Rättegångsutredningen (Ju 1977:06), se skr. 1977/78:103 s. 48 f.
1455
Se t.ex. SOU 2001:103 s. 79.
1456
Se prop. 1986/87:89 s. 62. Rättegångsutredningens betänkanden bestod i SOU 1982:25–
26, Översyn av rättegångsbalken I. Processen i tingsrätt, Ds Ju 1983:1, Processen i överrätt Några delreformer och Ds Ju 1984:1, Domstolarna och deras sammansättning i mål om
ekonomisk brottslighet, se a. prop.
1457
Se prop. 1978/79:88, lagen (1979:103) och förordningen (1981:1293) om
försöksverksamhet med användning av telefon vid rättegång. Jfr SOU 1982:26 s. 312 och
SOU 2001:103 s. 83.
1458
Regleringen infördes genom SFS 1987:747, se prop. 1986/87:89. Jfr även SOU 2001:103
s. 83.
1459
Se t.ex. prop. 2004/05:131 s. 79 f.
1450
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I detta sammanhang används, med Magnusson Sjöbergs terminologi,
justitieautomation som en uppsamlande term som inrymmer användningen
av it som kommunikationsmedel inom domstolsväsendet.1460
I det föregående avsnittet framgick att vart och ett av de olika kommunikationsled som aktualiseras genom justitieautomationen är förenade med felkällor. Det finns därför anledning att särskilja och närmare precisera dessa
respektive led.
En övergripande indelning kan göras utifrån justitieautomationens olika
användningsområden i mål- och ärenderelaterad hantering respektive övrig
hantering. Den senare hanteringen behandlas inte i detta sammanhang.1461
Genom det för domstolarna samfällt utformade verksamhetsstödet och målhanteringssystemet VERA har varje domstol ett individuellt verksamhetsregister.1462
VERA används bl.a. vid framställning av dokument genom ord- och textbehandlingsprogram, upprättande av s.k. målregister och måldagböcker med bland
annat aktörs- och händelseuppgifter, fullgöranden av domstolarnas underrättelseskyldigheter som stöd vid kallelser, expediering av domar och beslut, delgivningsrutiner och bevakning av frister samt för statistikframställning och verksamhetsrelaterad planering, uppföljning och utvärdering m.m.1463 Domstolarnas
framställning av sådan information sker således i princip uteslutande med hjälp
av it.1464 It används även inom domstolarna för annan kommunikation med processuella aktörer, myndigheter och andra domstolar m.fl. 1465
1460

Jfr Magnusson Sjöberg 1992, s. 73.
Sådan hantering avser t.ex. personalredovisning genom systemet Palasso, ekonomisystemet Agresso samt Rese- och utläggshanteringssystemet RUT, jfr t.ex. Malmö tingsrätt, Beskrivning av Malmö tingsrätts allmänna handlingar enligt 4 kap 2 § offentlighets [sic!] och
sekretesslagen (2009:400), 2010-11-01.
1462
Se t.ex. JO beslut 2014-03-31, dnr 1874-2013. Om de tidigare s.k. VERA-förordningarna
som rättsligt stöd för personuppgiftsbehandlingen, se t.ex. prop. 2014/15:148 s. 16 ff. och Ds
2013:10 s. 30. Domstolsdatalagen (2015:728) har ersatt VERA-förordningarna fr.o.m. 201601-01, se prop. 2014/15:148 s. 118 ff. och bet. 2015/16:JuU6 s. 3.
1463
Se 6 kap. 1–2 §§ RB samt 4 § MålF, jfr 4 § förordningen (1979:802) om dagbok och akter
i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion. Se även förordningen (2001:639)
om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling. Jfr
även Domstolsverkets föreskrifter DVFS 2006:9, DVFS 2006:11, DVFS 2006:15, DVFS
2007:7, DVFS 2010:3, DVFS 2011:3 och DVFS 2011:5. Jfr även prop. 2004/05:131 s. 79 f.
samt Domstolsverket (utg.), Domstolsverkets handböcker, Brottmål, avsnitt 2.1, lydelse 201505-07. Se även Domstolsverket, DV-rapport 2004:8, okt 2004, s. 12. En omvälvande utveckling kan förväntas på detta område, se t.ex. Domstolsverket (utg.), 24-timmarsstrategi för
Sveriges Domstolar, dec 2006.
1464
Jfr t.ex. Ds 2013:10 s. 36.
1465
It används även av domstolar för många andra ändamål, som t.ex. vid domstolens kommunikation med parter och för att bereda möjlighet till personella betraktelser av pågående
huvudförhandlingar genom s.k. medseende, om det senare se SOU 2012:93 s. 51. Jfr även den
avvikande indelningsgrunden i Velicogna, M., Use Of Information And Communication Technologies (ICT) in European Judicial Systems, CEPEJ, dec 2007, s. 21 ff. Domstolarnas omfattande personuppgiftsbehandling har aktualiserat frågor om särskild registerlagstiftning. Den
1461
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Den kommunikation av bevisning som är av intresse i detta sammanhang
kan indelas i fyra skilda hanteringsled:
1. partskommunikation av bevisningen med domstolen inför, under eller
efter huvudförhandling (avsnitt 3.4.2.1),
2. överföring under domstolens bevisupptagning på distans (avsnitt
3.4.2.2),
3. parters presentation vid bevisningens framläggande i domstol (avsnitt
3.4.2.3) och
4. domstolens återupptagning av tidigare tillskapad bevisning (avsnitt
3.4.2.4).
I det följande belyses viss problematik och vissa felkällor som aktualiseras vid respektive led.
3.4.2.1

Partskommunikation

Utöver parters formella åberopanden av bevisning, där bevisuppgifter anges,
behöver själva bevisinnehållet kommuniceras med domstolen. Denna, här
benämnda, partskommunikation sker i regel på ett av tre sätt. Parter kan ge in
bevisningen i representerad form, t.ex. pappersutskrifter, intermaskinellt
genom t.ex. e-post, eller genom att utrustning överlämnas till domstolen. I
praktiken kommunicerar parter ofta den ifrågavarande bevisningen samtidigt
med bevisuppgiften före huvudförhandlingen.1466 Vid sådan partskommunikation är avsikten att bevisningen ska tas emot av domstolen för att sedan
relateras till målet i målhanteringssystemet och finnas tillgänglig vid bevisupptagningen.
Sedan år 2012 kommuniceras stämningsansökningar och bevisning i brottmål
med domstolen genom e-post (jfr 45 kap. 4 § 5 st. RB) genom Swedish Government Secure Intranet (SGSI), ett myndighetsnätverk skiljt från internet där Försvarsmakten ansvarar för drift av kryptering och centrala noder.1467 Ett fyrtiotal
myndigheter använde nätverket 2013.1468 I SAMFI:s1469 handlingsplan från 2012
fanns mål uppsatta om att antalet anslutna myndigheter skulle öka.1470
särskilda domstolsdatalagen (2015:728) som föreslogs i Ds 2013:10 trädde i kraft 2016-01-01.
Jfr även Domstolsdatautredningens relaterade tidigare betänkanden i SOU 2001:32 och SOU
2001:100.
1466
Situationen ska skiljas från när endast bevisuppgiften inges genom e-post och bevisningen
inges vid ett senare tillfälle.
1467
Se prop. 2011/12:126 s. 8 samt SOU 2015:23 s. 155. Se även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB (utg.), SGSI - Swedish Government Secure Intranet, lydelse 201510-24.
1468
Se SOU 2014:13 s. 88.
1469
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB (utg.), Samverkansgruppen för informationssäkerhet, lydelse 2015-12-31.
1470
Se SOU 2013:31 s. 203.
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I avsnitt 2.5.2 väcktes några frågor om rättsliga förutsättningar i samband
med partskommunikation ifrågavarande bevisning. I det följande behandlas
vissa aspekter på bedömningen av under vilka förutsättningar som kommunicerad bevisning ska anses ha inkommit till domstolen.
Så länge domstolen anser att den kan uppfatta bevisningens innehåll vid
mottagandet tycks partskommunikationen vara problemfri. Problematik kan
dock uppstå när bevisningen kommuniceras på sätt som domstolen inte
rutinmässigt hanterar. Bevisning kan exempelvis komma att bifogas e-postmeddelanden i ovanliga filformat och/eller krypterat. Även utrustning kan
komma att inges till domstolen i form av olika fysiska föremål som består av
digital elektronik och/eller lagringsmedier.1471
Kommunicerad bevisning kan vara strukturerad i en rad olika logiska filformat.1472 Bevisningen kan då indelas i två huvudsakliga delar, 1) själva filinnehållet som strukturerats i filformatet som, i sin tur, motsvarar 2) bevisningens informationsinnehåll.
För att partskommunicerad bevisning ska kunna upptas av domstolen
krävs därmed att minst fyra förutsättningar är uppfyllda, nämligen att domstolen har tillgång till 1) digital elektronik med i/o-enheter som kan ta emot,
läsa och representera bevisningen, tillsammans med 2) viss programvara
som kan tolka 3) filinnehållet som strukturerats i ett filformat, vilket motsvarar 4) bevisningens informationsinnehåll i personell miljö.
I den följande diskussionen behandlas några aspekter på programvara och
filinnehåll.
Rättsliga förutsättningar för partskommunikation av bevisning anges
företrädesvis i RB. Samtidigt har också annan reglering betydelse för
kommunikationens rättsliga förutsättningar, som bl.a. FL och TF. I likhet
med förvaltningsmyndigheterna är domstolarna t.ex. skyldiga att kunna ta
emot e-postmeddelanden vilket explicit följer av 5 § 2 st. FL.1473 I ett motivuttalande anges att bilagor till e-post kan förekomma i många olika format
och att det inte skulle vara rimligt att kräva att myndigheter har beredskap
för att kunna hantera alla sådana upptänkliga format.1474 Enligt denna utgångspunkt skulle den allmänna skyldigheten att ta emot e-post därför endast
omfatta textmeddelanden som sänts med ”e-postprogram”.1475
Samtidigt erinrades i lagförarbetet om att användningen av e-post i förvaltningen måste ske med beaktande av regleringen som gäller för hanteringen av allmänna handlingar.1476 Denna reglering innebär bland annat, enligt 2
1471

Se t.ex. ab 150 i Helsingborg tingsrätts dom 2015-12-01 i mål nr T 4229-13.
Jfr avsnitt 2.4.1.2.
1473
Se även prop. 2002/03:62 s. 11. Om bestämmelsens bakgrund, syfte och vidd, se
Magnusson Sjöberg i FT 2004 s. 285 ff.
1474
Se prop. 2002/03:62 s. 20.
1475
Se a.st.
1476
Se a.a., s. 11.
1472
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kap. 3 § 2 st. och 6 § TF, att de programvaror som domstolen tillgår vid
mottagandet av t.ex. e-post bildar en rättslig utgångspunkt för s.k. tekniska
upptagningar att lägga till grund för tolkningen av bestämmelsen i 5 § 2 st.
FL.1477 För att kunna bedöma hur långt denna domstolens skyldighet
utsträcks enligt FL, dvs. skyldigheten att motta bevisning i form av e-post
med filer i vissa format, behövs således kännedom om domstolens tillgängliga programvaror (jfr punkten 2 ovan). Om domstolen har tillgång till en
viss programvara genom vilken den ingivna bevisningens innehåll kan
uppfattas, har domstolen också skyldighet att ta emot och hantera
bevisningen enligt regleringen i FL. Vikten av domstolens programvarutillgång diskuteras vidare nedan.
Detta principiella utgångsläge för myndigheter, med anknytning till handlingsoffentlighetens reglering i TF, har kommit till olika uttryck ända sedan 1970-talets
början.1478

Vidare anges i 33 kap. 3 § 1 st. RB när en handling, respektive ett meddelande,1479 i processuellt hänseende ska anses ha kommit in till domstolen.1480 Med utgångspunkt i gällande rätt innefattar ordet ”handling” här
samtliga rättegångsinlagor, inklusive bevisning, som exempelvis men inte
uteslutande kommunicerats genom e-post.1481 Till dessa handlingar torde
även kunna hänföras sådana som uppfyller rekvisitet elektronisk handling
enligt 14 kap. 1 § 2 st. p. 2 BrB.1482
Situationen då en part hade kommunicerat både textinnehåll och ljudfiler
till en domstol genom e-post, de senare i format med filändelserna ”.mp3”
och ”.WMA”,1483 bedömdes i JO 2013/14 s. 69. Genom en inskjuten fras i
JO:s bedömning markerades att bevisningen på detta sätt hade mottagits i en
för domstolen såväl läs- som uppspelningsbar form. Uttalandet kan tolkas så
att det, när den kommunicerade bevisningen är strukturerad i ett filformat,
1477

Regleringen i TF bildar därmed samtidigt utgångspunkt för bedömningen av huruvida viss
bevisning ska anses vara inkommen och förvarad i TF:s mening, jfr Bohlin, A., Offentlighetsprincipen, 2015, s. 47 ff.
1478
Jfr t.ex. SOU 1972:47 s. 66 ff.
1479
I ordet ”meddelande” innefattas även andra representationsformer som t.ex. telegram och
fax, se prop. 1993/94:190 s. 121.
1480
Vid bestämmelsens utformning uppehöll sig lagstiftaren främst vid diskussioner om problematiken i samband med kravet på vissa inlagors egenhändiga undertecknande, jfr bestämmelsens tredje stycke, se prop. 1993/94:190 s. 107 ff. Furberg har beskrivit det som en angelägen uppgift att skapa ett enhetligt synsätt för bestämmelserna i 10 § FL, 44 § FPL, 33 kap. 3 §
RB och 44 § ÄrendeL, såvitt gäller elektroniska handlingars inkommande, Furberg i SvJT
2005 s. 281.
1481
Se prop. 1993/94:190 s. 109, JO 2013/14 s. 69 samt Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 33 kap. 3 § RB (okt 2014, suppl. 77).
1482
Om tolkningen av detta rekvisit, se prop. 2012/13:74 s. 69 f. samt vidare i avsnitt 5.2.1.1.
Jfr även ovan i not 1480 a.st.
1483
Se Hab 31 och 32 i Hovrättens för Västra Sverige beslut 2012-01-31 i mål nr Ö 4495-11.
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enligt bestämmelsen i RB skulle uppställas ett slags förnimbarhetskriterium,
liknande det som gäller handlingar i form av upptagningar som kan ”läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas” enligt 2 kap. 3 § 2 st. TF.1484 Även
denna utgångspunkt förutsätter kännedom om vilka programvaror som domstolen kan tillgå för bevisningens förnimmelse.
I arbetet med denna avhandling framställdes en särskild begäran till Domstolsverket om att få uppgift om vilka programvaror som fanns tillgängliga vid
landets domstolar.1485 Med ledning av sådana sammanställningar kan man dra
slutsatser om bland annat vilka filformat som kan uppfattas vid domstolarna, och
därmed som kan anses vara inkomna, såväl i TF:s som i RB:s mening. Med beaktande av det kontinuerliga tekniska utvecklingsarbete som bedrivs vid Domstolsverket kan hållbarheten hos sammanställningar av denna typ förväntas bli
kort.1486 Sådana, vid var tid gällande aktuella, sammanställningar kan därmed bli
behövliga vid bedömningar av om handlingar har inkommit.

Dessa utgångspunkter leder till slutsatsen att bevisningen, i vart fall,
måste anses ha inkommit till domstolen i RB:s mening om bevisningens filformat kan uppfattas genom någon av de hos domstolen befintliga programvarorna.1487
När digital elektronik ges in till domstolen som syneföremål kan domstolen, inom ramen för den materiella processledningen, behöva upplysa om
eventuella behov av att parten lämnar specificerade instruktioner om särskilda handhavanden från domstolens sida.1488
Mycket talar emellertid för att tillämpligheten av 33 kap. 3 § 1 st. RB inte
bör bedömas utifrån en så strikt eller långtgående tolkning av JO:s uttalande.
Genom en systematisk tolkning kan t.ex. bestämmelsens första och andra
stycke jämföras med varandra. Av bestämmelsens andra stycke framgår att
bevisning, i vissa fall, ska anses vara inkommen till domstolen redan när det
1484

Se t.ex. Fitger m.fl. som har gjort en strikt tolkning av JO:s uttalande och menat att
handlingar i elektronisk form, även enligt regleringen i RB, anses vara inkomna först när de är
läs- eller uppspelningsbara hos domstolen, Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 33 kap. 3 § RB (okt 2014, suppl. 77).
1485
Se Domstolsverkets dnr DV 1182-2014, 2014-06-12.
1486
Jfr t.ex. Domstolsverket (utg.), Domstolsverkets Verksamhetsplan 2014‒2016, s. 6 och 14
f. samt Domstolsverkets Verksamhetsplan 2015‒2017, s. 4, 17, 19 och 26. Bland annat
beskrivs i a.st. att den fortsatta digitaliseringen av domstolarnas målhantering är ett prioriterat
område och att verksamhetsstödet Vera i framtiden behöver anpassas operativsystemsoberoende samt kompletteras med nya moduler. Om följdproblematik i samband med olika
programversioners bakåt- respektive framåtkompatibilitet, jfr även Lunell, H., Datorn i
världen, världen i datorn, 2011, s. 196.
1487
Jfr även Datastraffrättsutredningens resonemang och lagförslag i SOU 1992:110 s. 45,
467 och 624.
1488
Vikten av att parten preciserar yrkanden med sådana instruktioner före huvudförhandlingen, vid äventyr av t.ex. preklusion enligt 43 kap. 10 § RB, framgår ur rättsfallet RH
2013:28.
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kan antas att en avi om bevisningen har lämnats till domstolen. Ur en sådan
avi torde i allmänhet inte framgå huruvida själva innehållet i bevisningen
kan uppfattas av domstolen eller inte. Att kräva sådan tillgänglighet vore
därför att uppställa ett längre gående krav på filer än på annan bevisning.
Vissa konsekvenser kan framgent antas följa av de bevisvärdespresumtioner som
uppställs enligt eIDAS-förordningen jfr det anförda i avsnitt 2.5.3. Exempelvis
ska datum och tidpunkt för mottagandet av en rättegångsinlaga presumeras vara
fastställda om inlagan skickats genom en kvalificerad elektronisk tjänst för rekommenderade leveranser (se förordningens artikel 43.2).

Principen om fri bevisföring innebär att parter obehindrat kan inge även
sådant material som domstolen innehållsmässigt inte kan uppfatta eller förstå
just vid tillfället för bevisningens inkommande.1489 Därtill är det enligt
huvudregeln i 35 kap. 8 § RB, och som en följd av den processuella omedelbarhetsprincipen (jfr 17 kap. 2 § och 30 kap. 2 § RB), först under domstolens bevisupptagning som en materiell bedömning av bevisningens innehåll
(och värde) blir aktuell. Om domstolen i ett tidigare skede än så, exempelvis
inom ramen för processledningsskyldigheten (jfr t.ex. 42 kap. 8 § 2 st. och
45 kap. 10 § 3 st. samt 45 kap. 13 § RB), uppmärksammar svårigheter med
att ta del av bevisningens innehåll bör domstolen givetvis göra parten uppmärksam på förhållandet.1490
Domstolens uppfattning i detta hänseende bör emellertid inte vara en omständighet att i sig lägga till grund för bedömningen av om bevisningen har
inkommit till domstolen eller inte. I brottmål som hör under allmänt åtal kan
i dylika fall finnas anledning för domstolen att överväga om åklagaren ska
föreläggas att komplettera förundersökningen enligt 45 kap. 11 § RB.1491
Principerna för det nu anförda gäller även när bevisning kommuniceras i
krypterad form.1492 Vid bevisupptagningen kan parter i sådana fall behöva
komplettera bevisningen genom att tillhandahålla utrustning och programvaror. Om domstolen förväntas tillämpa vissa programvaror på visst sätt,
och/eller annat handhavande för att bevisningen ska kunna uppfattas (jfr
ovan), kan parterna även behöva lämna utförliga särskilda instruktioner om
det inför huvudförhandlingen.1493
Här uppenbaras en tydlig skillnad mellan regelverken i RB respektive TF. Det är
exempelvis inte möjligt för en enskild att med stöd av offentlighetsprincipen stäl-

1489

Jfr det anförda i avsnitt 2.5.2.
Jfr härom även t.ex. prop. 2002/03:62 s. 20.
1491
Jfr t.ex. JO 2013/14 s. 95.
1492
Om kommunikation med ”säker e-post” till, från och mellan landets domstolar, se t.ex.
lagmannens vid Göteborgs tingsrätts informationsblad Information till domstolens aktörer, Epost på ett säkrare sätt, 2014-07-04.
1493
Jfr det anförda i not 1488 ovan i denna avhandling.
1490
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la datorprogram eller datorkapacitet till en myndighets förfogande och begära att
myndigheten utför bearbetningar med hjälp av sådana instrument. 1494

Som anförts kan bevisningens riktighet och fullständighet påverkas vid
partskommunikation. Detta får emellertid anses uppvägas av det faktum att
parterna i dylika fall ges en möjlighet att uppmärksamma förhållandet och
agera under bevisningens presentation.
Det händer emellertid att parter nöjer sig med att endast åberopa bevisning genom hänvisningar enligt 43 kap. 7 § 4 st. respektive 46 kap. 6 § 4 st.
RB.1495 Teoretiskt sett skulle en problematisk situation därvid kunna uppstå
om det hänvisas till handlingar som endast kommunicerats intermaskinellt
med domstolen, t.ex. genom e-post. Även om synliga och uppenbara felaktigheter normalt torde kunna uppmärksammas av domstolen före huvudförhandlingen,1496 kan parter normalt inte erhålla någon bekräftelse av att bevisningens innehåll kommunicerats oförvanskat och fullständigt. Det finns
därvid ett teoretiskt utrymme för att det först vid domstolens överläggning
uppdagas att bevisningens riktighet och/eller fullständighet är påverkad,
exempelvis för att bevisningen inte kan förnimmas av domstolen.1497 Parten
är då fråntagen möjligheten att uppmärksamma förhållandet och agera.
I denna situation bör beaktas att sättet för bevisningens åberopande,
genom hänvisning, inte är obligatoriskt. Det är en fakultativ möjlighet som
ytterst infrias av domstolen på parters begäran.1498 Det kan mot denna bakgrund i de flesta fall anses vara en lämplig riskfördelning att den åberopande
parten står risken för att domstolen senare inte kan förnimma bevisningen,
när parten valt att hänvisa till bevis som kommunicerats intermaskinellt. Den
primära risken skulle i detta fall bestå i att domstolen inte kan tillmäta
bevisningen något värde.1499
Även felkällor vid partskommunikation utgörs av de aspekter som har
belysts i samband med föregående kommunikation (se avsnitt 3.5.2). Dessa
felkällor kan alltså göra sig gällande multipelt, dels vid föregående kommunikation, dels inom ramen för justitieautomationen.
3.4.2.2

Överföring

Kommunikation kan även initieras av domstolen och ske utom parters kontroll. Efter viss försöksverksamhet med ljud- och bildkonferenser, permanen1494

Om det anförda, och om innebörden av formuleringen ”tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar” i 2 kap. 3 § 2 st. TF, se prop. 1990/91:60 s. 3 och 74.
1495
Se även prop. 2004/05:131 s. 147 samt 253 f.
1496
Jfr t.ex. Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 43 kap. 7 § RB
(april 2015, suppl. 78) samt 46 kap. 6 § RB.
1497
Det finns samtidigt utrymme för att felaktigheter över huvud taget inte uppdagas.
1498
Jfr ovan i not 1496 a.st.
1499
Det förordas här därmed att parten även bör stå risken för det alternativa förhållandet att
ett förvanskat informationsinnehåll värderas av domstolen.
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tades även sådan, här kallad överföringsteknik genom EMR-reformen. Överföringsteknik aktualiseras exempelvis vid ljud- och bildöverföring i realtid i
samband med att parter och andra deltar i, eller tar del av, videokonferenser
respektive medhörning eller medseende (se t.ex. 5 kap. 10–11 §§ och 36 kap.
18 § RB).1500
Överföringsteknik används även när bevisning ackvireras av domstolen
ex officio, t.ex. genom direktåtkomst av belastningsuppgifter ur belastningsregistret (s.k. personalia) enligt 46 kap. 9 § RB.1501
Maskinella felkällor vid överföring utgörs främst av de (maskinella) aspekter som har belysts i samband med föregående kommunikation (se avsnitt
3.4.1). När domare bereder sig tillgång till uppgifter ur databaser genom
inmatning och sökning aktualiseras även de tidigare behandlade felkällorna i
samband med eftersökande och ackvisition, bland annat vad gäller sökbegrepp (se avsnitten 3.2–3.3). När domstolen upptar bevisning genom överföringsteknik aktualiseras även sådana felkällor som sammanhänger med dem
som aktualiseras vid förevisning av digitala filmer och bilder. Vissa sådana
aspekter behandlas i avsnitt 4.4.
3.4.2.3

Presentation

Som ett sista led i bevisningens kommunikation presenteras den inför bedömaren vid bevisupptagningen.1502 När även detta led i kommunikationen sker
genom digital elektronik benämns denna ofta presentationsteknik eller presentationstekniska hjälpmedel.1503 Bevisupptagning kan exempelvis ske genom att ljudfiler eller filmer spelas upp med hjälp av viss programvara. Till
presentationstekniken hör även gränssnitt mellan maskinell och personell
miljö, som t.ex. bildskärmar, högtalare och projektorer m.m.
Under 2000-talets mitt teknikanpassades landets domstolar efter den s.k. EMRreformen.1504 Såvitt gäller den tekniska utrustningen och dess installation inom
domstolarna har Domstolsverket tilldelats en central upphandlingsfunktion och
viss föreskriftsrätt.1505 I rättegångssalarna avses parter och andra kunna ansluta
1500

Se t.ex. SOU 2012:93 s. 51, jfr även prop. 2004/05:131 s. 79 och 87. Se även nedan i not
1504 a.a.
1501
Jfr även 2 § 1 st. p. 3 och 6 § 1 st. pp. 2–3 lagen (1998:620) om belastningsregister samt
10 § pp. 17 och 21 och 19 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
1502
Parters presentation av bevisningen kan inordnas under vad som brukar benämnas förebringande, jfr t.ex. avsnitt 2.5.1.
1503
Jfr t.ex. prop. 2004/05:131 s. 80. Jfr även det av Bolding använda begreppet mediateknik,
Bolding, P. O., Går det att bevisa?, 1989, s. 44.
1504
Om den teknikanpassande rättegångsreformen En modernare rättegång (EMR), se prop.
2004/05:131 och prop. 2007/08:139 samt utredningarna Ds 2001:36, SOU 2001:103 och SOU
1995:124. Ändringarna har tidigare diskuterats och belysts av Bylander i SvJT 2007 s. 516 ff.
Reformen utvärderades 2012 av EMR-utredningen (SOU 2012:93).
1505
Om Domstolsverkets roll vid upphandlingen av domstolarnas it-utrustning, se t.ex. prop.
2004/05:131 s. 219. Viss normgivningskompetens har delegerats till Domstolsverket, bl.a. så229

medhavda datorer, surfplattor och kameror m.m. för skärmvisning.1506 Även ljudkällor ska kunna anslutas för auditiv uppspelning i salarna, och olika hörselhjälpmedel tillgås.1507 I salarna avses även finnas möjlighet att visa föremål och
dokument genom dokument-/objektkamera samt att göra uppspelningar av ljudoch bildupptagningar med dvd-spelare.1508 För den presentationsteknik som diskuterades av 1999 års rättegångsutredning, främst utrustning för PowerPoint1509
och overhead (OH), ansåg man att tekniken kunde användas inom ramen för den
gällande regleringen utan behov av lagstiftning.1510 I ett betänkande av EMRutredningen (2012) anfördes sammanfattningsvis bl.a. att den moderna tekniken
gjort domstolsprocessen smidigare och snabbare och att rättssäkerheten var väl
tillgodosedd.1511

För ändamålet kan parter således antingen använda den presentationsteknik som domstolen ställer till förfogande, eller ansluta medhavd utrustning till domstolens gränssnitt.1512 Enligt 13 § DVFS 2012:1 får it-utrustning
emellertid inte anslutas till Domnät utan ett godkännande i förväg av Domstolsverkets it- respektive säkerhetsavdelning.
Domnät är benämningen på Sveriges Domstolars gemensamma datornätverk för
datakommunikation, som bland annat möjliggör internetåtkomst samt åtkomst
till målhanteringssystemet VERA och andra gemensamma nätverksresurser, se 2
§ 3 st. DVFS 2012:1.

Praktiska problem kan uppkomma, t.ex. när den digitala elektronik som
parten har ingivit i förväg eller medtagit till huvudförhandlingen inte är kompatibel med domstolens gränssnitt för presentation.1513 Som tidigare har anförts kan det leda till rättsliga konsekvenser ifall parternas möjligheter att
åberopa bevisning därigenom inskränks.1514
vitt gäller ”informationssäkerhet”, se 10 § förordningen (2007:1073) med instruktion för
Domstolsverket.
1506
Jfr Domstolsverkets skrift Teknik i förhandlingssalar, 2013-05-15.
1507
Jfr a.st.
1508
Jfr a.st.
1509
Programvaran ”PowerPoint” saluförs av företaget Microsoft och ingår i s.k. Office-sviter
eller Office-paket tillsammans med andra programvaror som t.ex. ”Word”, ”Excel” och
”Outlook” m.fl., se Microsoft (utg.), Office-sviter, lydelse 2015-12-11.
1510
Se SOU 2001:103 s. 190 f.
1511
Se SOU 2012:93 s. 265 f. Se även regeringens uppfattning i prop. 2015/16:39 s. 21, jfr
även de ändringar som föreslagits i a.a.
1512
En beskrivning av olika typer av presentationsteknik som parter kan nyttja under domstolsförhandling finns tillgänglig i Domstolsverkets skrift Teknik i förhandlingssalar, 201305-15. Jfr även den tidigare utgåvan, Domstolsverkets skrift Presentationsteknik i rättssalar,
2008-01-01. Jfr även Riksåklagarens promemoria Användning av modern presentationsteknik..., 2002.
1513
Se t.ex. JO 2013/14 s. 95 med anledning av Malmö tingsrätts dom 2012-01-26 i mål nr B
6572-11. Se även ab 150 i Helsingborg tingsrätts dom 2015-12-01 i mål nr T 4229-13.
1514
Se avsnitt 2.5.2 samt JO:s kritik i föregående not a.a.
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Presentationstekniska hjälpmedel avsågs tidigare främst underlätta parters
sakframställan, exempelvis genom att användas för att demonstrera händelseförlopp eller att grafiskt klargöra vissa komplicerade samband.1515 Presentationsteknik används emellertid även för att förebringa bevisning. Som även
har anförts finns då en risk för att dessa skilda aktiviteter konvergerar.1516
Denna felkälla bör bedömaren därför vara uppmärksam på och noggrant
åtskilja åberopad bevisning från övriga påståenden och utvecklanden. I vissa
fall använder parter programvara som är särskilt utformad för att åskådliggöra t.ex. platser eller händelseförlopp. De felkällor som i övrigt då aktualiseras sammanhänger med dem som aktualiseras vid förevisning av filmer
och bilder som behandlas i avsnitt 4.4.
Heuman har bland annat även uppmärksammat vissa risker för att de processuella principerna om muntlighet och kontradiktion åsidosätts i samband med att
vissa presentationstekniska hjälpmedel används. 1517

3.4.2.4

Återupptagning

Utifrån bevishanteringsmodellen kan bevisning även tillskapas genom domstolens försorg, i syfte att senare återupptas. Så är bland annat fallet vid
dokumentation genom ljud- och bildupptagningar.
Varierande slag av tekniska hjälpmedel har använts för dokumentationer av
utsagor i svenska domstolar sedan mitten av 1940-talet. 1944 användes
exempelvis fonografer för s.k. fonetiska upptagningar av vissa utsagor i dåvarande Ångermanlands tingsrätt1518 och i Stockholms rådhusrätt1519. Enligt 6 kap. 9
§ 1 st. i den då förestående ”nya” RB bereddes domstolen möjlighet att förordna
om upptagning av muntliga utsagor på fonetisk väg.1520 Detta innefattade upptagning på vaxrulle1521 vilket förutsatte att domstolens ordförande själv övervakade
upptagningen1522. Tekniken användes till en början som ett alternativ till den
manuella stenografin vilket i sig bemöttes med skepsis från vissa håll.1523 Annan
tidigare dokumentationsteknik som ersatt fonografer är magnetofon och fonogram, jfr även utskrifter1524 respektive uppspelningar1525 av sådana upptagningar.
1515

Jfr t.ex. SOU 2007:44 s. 58.
Jfr avsnitt 2.5.3.
1517
Heuman har bland annat även påtalat risker med parters användning av den
presentationstekniskt orienterade programvaran ”PowerPoint” [utvecklad av företaget
Microsoft, egen anm.] i domstol, se Heuman, L. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 259 ff.
1518
Se Silfverskiöld i SvJT 1945 s. 392.
1519
Se Bång i SvJT 1945 s. 573, jfr även Lassen i SvJT 1946 s. 789.
1520
Se Silfverskiöld i SvJT 1945 s. 391 ff. och Bång i SvJT 1945 s. 571 ff. Se även NJA II
1943 s. 73 f. Att förhör med tilltalade vid tiden för införandet av denna reglering inte kunde
upptas på detta sätt har framförts i SOU 2012:93 s. 55.
1521
Se SvJT 1946 s. 516.
1522
Se Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 64.
1523
Se t.ex. Berggren i SvJT 1946 s. 509.
1524
Se t.ex. NJA 1952 B 3 samt NJA 1958 B 16.
1516
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Efter viss försöksverksamhet infördes genom EMR-reformen den nu gällande regleringen om sådan dokumentation i underinstanserna.1526 Enligt 6
kap. 6 § 1 st. RB ska berättelser som lämnas i bevissyfte i första hand
registreras på detta sätt av domstolen (se även 35 kap. 13 § 2 st. RB).1527
I underinstanserna kan utsagorna, enligt lagrummets andra stycke, alternativt registreras endast genom ljudupptagningar, eller skrivas ned i uppteckningar.1528
Också det som iakttas vid domstolens syn enligt 39 kap. RB kan komma
att dokumenteras på dessa sätt enligt 6 kap. 6 a § RB.1529 Domstolens bevisupptagning sker i de senare fallen ofta utom huvudförhandling och genom av
domstolarna medhavda bärbara kameror.1530 Genom underinstansernas försorg tillskapas på så vis den bevisning som, enligt huvudregeln i 35 kap. 13
§ RB, därefter ska användas i övre instans.1531
Ljud- och bildupptagningarna överförs då till en central lagringsenhet och
blir därefter åtkomliga genom ytterligare överföringar.1532
Vid utvärderingen av EMR-reformen (2012) påtalades vissa brister i
samband med domstolarnas tillskapande och återupptagning av bevisning.
Kritiska fel hänfördes bland annat till inspelningarnas ljus- och ljudkvalitet
samt att ljud och bild framfördes osynkroniserat i förhållande till varandra.1533 Det utpekades även som problematiskt att det inte var möjligt att
dokumentera allt som faktiskt förevisades under huvudförhandlingen, exempelvis det som parterna presenterade genom s.k. objektkamera.1534

1525

Se t.ex. NJA 1952 s. 617, NJA 1992 s. 375 och NJA 2002 s. 449.
Se övervägandena i prop. 2004/05:131 s. 106 ff., jfr SOU 2012:93 s. 55 ff. Om den
tidigare försöksverksamheten, se SOU 2001:103 s. 79.
1527
Sådana inspelningar är obligatoriska i så måtto att den registrerade t.ex. inte kan motsätta
sig personuppgiftsbehandlingen, se 1 § 3 st. samt 7 § förordningen (2001:639) om registerföring m.m. vid allmänna domstolar med hjälp av automatiserad behandling. Om särskilda
skäl mot att göra sådana inspelningar (vilket sällan torde förekomma i praktiken), se prop.
2004/05:131 s. 108 samt SOU 2012:93 s. 59.
1528
Att sådana utsagor skrivs ned i uppteckningar förekommer numera endast undantagsvis,
se prop. 2004/05:131 s. 106.
1529
Se t.ex. prop. 2004/05:131 s. 229 f., jfr SOU 2012:93 s. 55 ff. Om den föregående försöksverksamheten, se SOU 2001:103 s. 79. Jfr även regeringens förslag om att göra sådan
dokumentation obligatorisk, se prop. 2015/16:39 s. 5, 39 ff. och 65 f.
1530
Jfr SOU 2012:93 s. 59.
1531
Se även a.a., s. 51. Uppspelningen av sådan bevisning hör till presentationen, se vidare i
avsnitt 3.4.2.3.
1532
Jfr Fitger i SvJT 2008 s. 460. Av 20 § MålF följer att upptagningarna ska gallras senast
sex veckor efter lagakraftvunnen dom, om detta se även SOU 2008:93 s. 30 f. och 96.
1533
Se SOU 2012:93 s. 57 och 75 samt Domstolsverket, DV-rapport 2010:3, s. 32.
1534
Om dokument- och objektkameror se t.ex. Domstolsverkets skrift Teknik i förhandlingssalar, 2013-05-15, s. 3 f.
1526
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Domstolars dokumentation av bevismaterial som framlagts med presentationsteknik har fått praktiska konsekvenser. Under en huvudförhandling (2014)1535
avseende grovt sexuellt övergrepp mot barn m.m., beslutade tingsrättens ordförande att domstolens bildupptagningskamera skulle riktas mot den projektionsduk där bl.a. barnpornografiska filmer och bilder förevisades. 1536 Hanteringen
föranledde att domaren polisanmäldes av f.d. Rikskriminalpolisen (RKP). Vid
RKP ansåg man att domaren därigenom hade producerat nytt barnpornografiskt
material och då bidragit till en ökad risk för materialets spridning.1537 Riksåklagaren ansåg att domarens handlande föll under det s.k. försvarlighetsrekvisitet i
16 kap. 10 b § 3 st. BrB och beslutade att inte inleda förundersökning.1538

Utifrån denna avhandlings syften, fokuspunkter och källor kan inga slutsatser dras om huruvida domare i allmänhet påverkas av sådana störningar
och brister. Det framstår dock som uppenbart att dessa ofta svårbedömda felkällor kan påverka bevisningens fullständighet, och i vissa fall även bevisningens riktighet.
I en studie från 2012 uppgav de tillfrågade respondenterna, bestående av lagfarna
domare, nämndemän, poliser och åklagare, bland annat att muntliga utsagor uppfattades som mer ”trovärdiga” än videoutsagor.1539

Som tidigare anförts registreras bevisupptagningen av muntliga utsagor i
underinstanser audiovisuellt alternativt auditivt. Sedan 2008 sker överinstansernas bevisupptagning av sådan bevisning därefter genom att registreringarna spelas upp (jfr t.ex. de olika bestämmelserna om ljud- och bildupptagningar i 36 kap. 16 § 2 st., 35 kap. 13 § 2 st., 35 kap. 14 § 3 st., 50 kap. 23 §
och 55 kap. 14 § RB).1540 Denna här benämnda återupptagning av bevisningen sker således genom domarens egen personella gränssnittsackvisition av
tidigare registrerade och representerade filer.
Såvitt gäller felkällor i samband med återupptagningen aktualiseras därmed – för bedömarens del – dels de som tidigare behandlats i respektive avsnitt avseende tillskapande (3.1), personell gränssnittsackvisition (3.3.2) och
kommunikation (ovan), dels de som uppmärksammas i behandlingen av s.k.
digitala bilder och filmer i avsnitt 4.4.

1535

Kalmar tingsrätts dom 2014-09-10 i mål nr B 1163-14.
Se Dagens Juridik (utg.), Domare som polisanmälts för barnpornografibrott överväger
hoppa av pedofilmål – ”rena tokerier”, 2014-07-14.
1537
Se Riksåklagarens beslut, dnr ÅM 2014/5214, 2014-07-16. Jfr även i föregående not a.a.
1538
Se i föregående not anfört beslut samt Åklagarmyndighetens, Riksenheten för polismål,
beslut i ärende AM-98882-14, 2014-07-11.
1539
Se Landström, Willén och Bylander i SvJT 2012 s. 205 ff.
1540
Jfr t.ex. a.a., s. 198.
1536
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3.4.3
Vissa internationella rättsliga instrument
Från Förenta Nationernas (FN) sida har man tillgodosett behov av att hantera
rättsliga aspekter av intermaskinell kommunikation i internationella handelsrelationer. För ändamålet har två s.k. modellagar utarbetats av FN:s handelsrättskommission (UNCITRAL), dels om Electronic Commerce (1996),1541
dels om Electronic Signatures (2001)1542. Inom FN har man även utarbetat en
konvention som avser Use of Electronic Communications in International
Contracts (2005).1543
I dessa instrument ingår bland annat bestämmelser som särskilt tar sikte
på bevisning relaterad till kommunikation i it-miljö. Bland annat framgår ur
modellagen om Electronic Commerce en sorts likställighetsprincip, med bäring på jämbördighet mellan data messages och annan bevisning.1544 Härigenom tycks man främst ha åsyftat att undanröja sådana bevisrättsliga hinder
som annars ofta uppställs genom nationella tillåtlighetskriterier.1545
Instrumenten är delvis inriktade mot att ge vägledning om vad som ska beaktas
vid bevisvärdering. Exempelvis lyder artikel 9 (2) i UNCITRALs modellag om
Electronic Commerce, i översättning av 2005 års katastrofkommission: ”Infor[-]
mation i form av ett datameddelande skall tillmätas det bevisvärde informationen
är förtjänt av. Vid värderingen av bevisvärdet hos ett datameddelande skall
hänsyn tas till pålitligheten hos sättet att säkerställa informationens integritet,
till sättet att identifiera dess ursprung och till varje annan relevant faktor.”1546
(egen kursivering).
I konventionen anges även vissa kriterier för att bedöma integriteten hos ett
kommunicerat meddelande, enligt följande: ”The criteria for assessing integrity
shall be whether the information has remained complete and unaltered, apart
from the addition of any endorsement and any change that arises in the normal
course of communication, storage and display;” respektive ”The standard of
reliability required shall be assessed in the light of the purpose for which the
information was generated and in the light of all the relevant circumstances.”
(egen kursivering).1547

3.4.4
Sammanfattande analyser
Tanken om det omedelbara beviset sätts på prov när det gäller bevisning som
kommuniceras i it-miljö. Felkällor vid kommunikation aktualiserar aspekter
på riktighet och fullständighet vid samtliga mellanliggande noder, under
1541

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996 with
additional article 5 bis as adopted in 1998 [cit. MLEC].
1542
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001.
1543
United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International
Contracts (2005) [cit. CUECIC]. Sverige har inte ratificerat konventionen.
1544
Se artiklarna 5, 5 bis, 9 (1), 11 och 12 (1) samt p. 70, s. 44 i MLEC.
1545
Se t.ex. p. 70, s. 44 i MLEC, jfr även p. 68, s. 33 MLES in fine.
1546
Se SOU 2007:44 s. 60.
1547
Se artiklarna 9.4 (a) och 9.5 (a) och (b) i CUECIC. Jfr även det uppställda beviskravet
”reliable assurance” i artikel 9.4 (a) i a.a.
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både föregående kommunikation och vid justitieautomation. Bevisning kan i
sig vara kommunikationsrelaterad genom dess informationsinnehåll. Bevisningens förebringande kan ha föregåtts av en rad olika kommunikationsled,
och även efter att den kommunicerats med domstolen.
En inledande åtgärd för struktureringen av felkällorna kan vara att bedömaren fastställer bevisningens karaktär, dvs. huruvida bevisningen i sig är ett
resultat av intermaskinell kommunikation och, i förekommande fall, vilka
led som passerats.
Det maskinella förhållandet mellan beviset och dess kommunikation kan
fastställas med utgångspunkt i bevisets informationsinnehåll. Man kan i
detta hänseende urskilja två huvudsakliga bevistyper.
a) Bevis med informationsinnehåll som i sig är interkommunikativt (bevisningen innehåller påståenden eller antaganden om t.ex. avsändande, mottagande, meddelandeinnehåll i t.ex. e-post eller sms, mellanliggande noder eller tider i loggar m.m.).
Ett exempel på bevis med interkommunikativt informationsinnehåll är s.k. chattloggar som ofta representeras i diarieform med meddelandeinnehåll och tider,
t.ex. ”utvisande samtal...samt de filöverföringar som ägt rum”.1548

b) Bevis med informationsinnehåll som är självständigt genom att t.ex.
endast härröra från ett lagringsmedium (bevisningen innehåller påståenden eller antaganden om filinnehåll som t.ex. bildfiler, dokumentfiler etc. utan relation till intermaskinell kommunikation).
Ett exempel på bevis med självständigt informationsinnehåll är t.ex. en bildfil ur
personell miljö1549 eller en påträffad textfil1550.

Genom att sortera ifrågavarande bevis utifrån dessa kriterier kan bedömaren strukturera den fortsatta identifieringen av felkällor.
Bedömaren kan härigenom samtidigt i viss mån precisera bevisvärderingens fokus utifrån det ifrågavarande bevistemat. Bevisningens informationsinnehåll kan då förhållas till huruvida bevistemat är interkommunikativt eller
självständigt.

1548

Jfr t.ex. den ursprungliga stämningsansökan i Svea hovrätts dom 2012-06-21 i mål nr B
9366-11, åtalspunkten 1 (bilaga till fup). Jfr även Lunds tingsrätts dom 2013-11-29 i mål nr B
4005-13 (där benämnda ”chattloggarna”).
1549
Jfr t.ex. förundersökningsprotokollet, s. 695 ff. i Haparanda tingsrätts dom 2012-09-11 i
mål nr B 344-12, i ab 43 åberopad som ”Undersökningsprotokoll med analys av [N.N.]s
mobiltelefon...”.
1550
Jfr t.ex. förundersökningsprotokollet, s. 34 och s. 41 f. i Svea hovrätts dom 2010-12-23 i
mål nr B 8827-09.
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Ett exempel på ett självständigt bevistema är barnpornografibrott genom innehav, enligt 16 kap. 10 a § 1 st. 1 st. p. 5. Exempel på ett interkommunikativt
bevistema är barnpornografibrott genom spridande eller upplåtelse, enligt 16
kap. 10 a § 1 st. 1 st. p. 2, eftersom det innehåller element av t.ex. avsändande
eller mottagande (jfr ovan).

Bevisvärderingen kan således i det senare fallet bli betydligt mer omfattande än i det första. Den kan då bland annat försvåras av behovet som
uppkommer av att bedöma anknytningsmoment även mellan den tilltalade
och dennes kommunikation av bevisningen.
Bedömaren kan i vissa fall dra slutsatser av att jämföra informationsinnehållets och bevistemats respektive karaktärer. Att bevis med självständigt informationsinnehåll åberopas för ett interkommunikativt bevistema
blir exempelvis en indikation om att beviset har ett lågt eller obefintligt
bevisvärde.
Med ledning av exemplen ovan gällande barnpornografibrott kan blotta
existensen av en s.k. bildfil i ett lagringsmedium inte i sig ensamt läggas till
grund för några slutsatser om bildfilens kommunikation. För detta krävs
ytterligare (samverkande) bevisning, exempelvis i form av s.k. metadata.1551
Utan sådana har bildfilens existens inget självständigt värde för bevisteman
som gäller dess spridning.
En vanlig beskrivning av metadata är ”data om data”.1552 Datatermgruppen har
som exempel på metadata anfört ”...kvalitetsuppgifter för en datamängd, t.ex.
noggrannhet hos mätdata, källuppgifter för data eller senaste uppdaterings[-]
datum”. Med utgångspunkt i Hjorts exempel kan metadata om ett Word-dokument (dvs. en fil i formatet ”.doc” eller ”.docx”, egen anm.) exempelvis utgöras
av information om när dokumentet upprättats, vem som upprättat det, när dokumentet senast ändrats eller filens storlek.1553 Så som hon har belyst kan bevisrättsliga avgränsningssvårigheter uppkomma i detta hänseende.1554 Man kan exempelvis antingen betrakta metadata som en del av filen, och då som en del av
beviset, eller som självständiga bevis.

När karaktären av bevisningens informationsinnehåll har fastställts kan
övrig kommunikation relaterad till bevisningen behöva bedömas. Varje kommunikation av bevisningens informationsinnehåll, såväl före som under justitieautomation, medför risker för påverkan av bevisningens riktighet och

1551

Om metadata i form av s.k. tidsstämplar, se vidare i avsnitt 3.6.3.4.
Magnusson Sjöberg har sökt precisera termen metadata, Magnusson Sjöberg i Juridiska
fakulteten 1907-2007: En minnesskrift, 2007, s. 307 ff. Se t.ex. även Svenska datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webbplats, fråga 106, lydelse 2015-12-31. Se även
Hjort 2015, s. 26.
1553
Se Hjort i a.st. Om metadata i form av s.k. tidsstämplar, se vidare i avsnitt 3.6.3.4.
1554
Se Hjort i a.st. och s. 103 ff.
1552

236

fullständighet.1555 Kommunikationsrelaterad bevisning förutsätter bland annat
att bedömaren kan skilja de felkällor som hör till bevisets ursprungliga
informationsinnehåll från de felkällor som hör till bevisets senare kommunikationsled. Det kan därmed även ankomma på bedömaren att identifiera
vilka sådana mellanliggande hanteringsled som är aktuella i det enskilda
fallet. Bedömaren kan då även behöva få kännedom om vilka åtgärder som
vidtagits för att skydda informationsinnehållet från påverkan genom kommunikation. När bevisningens informationsinnehåll är interkommunikativt,
och bevisningen dessutom har kommunicerats interkommunikativt i multipla
led, ökar felkällebedömningens komplexitet därmed avsevärt. Felkällorna
kan då nämligen behöva bedömas i flera steg, för respektive intermaskinell
kommunikation.
Bedömaren kan således ställas inför att även behöva identifiera och bedöma felkällor inom samtliga system som använts vid respektive led av justitieautomationen, dvs. vid partskommunikation, överföring, presentation och
återupptagning. För varje led kan då även de felkällor som behandlats i
avsnitt 3.4.1 aktualiseras. Härutöver kan även ytterligare felkällor behöva
uppmärksammas. Dessa har behandlats i justitieautomationens respektive
delavsnitt.
Behovet av att uppmärksamma justitieautomationens felkällor kan antas
öka i takt med den utveckling som förutsetts, nämligen att man vid
domstolarna helt överger den pappersbaserade hanteringen till förmån för
it.1556 Ett flertal informationssäkerhetsrelaterade risker kan även komma att
aktualiseras i samband med domstolens bevishantering. Dels har hoten mot
svenska domstolars it-system bedömts öka,1557 dels har omfattande brister
konstaterats generellt inom statsförvaltningens informationssäkerhet1558. Man
kan utan svårighet föreställa sig att mindre nogräknade aktörer har ett
särskilt intresse av att ändra, utplåna eller föra in uppgifter i bevismaterial i
domstolsdatabaser.1559 Även dessa risker kan således antas bidra till ett ökat
behov av att uppmärksamma felkällor vid domstolens hantering av bevis.
Efter att samtliga kommunikationsled identifierats kan bedömningen av
felkällor sammantaget behöva inriktas mot hur senare led av kommunicerad
bevisning överensstämmer med det ursprungliga informationsinnehållet. Det
1555

Jfr t.ex. Skatteverkets uttalande i remissvaret i prop. 2013/14:223 s. 35. Jfr även p. 5.10.1
i NFC (SKL), Standardförfarande för avbildning av data i IT-utrustning, Do-SF027, 201205-21.
1556
Jfr t.ex. Ds 2013:10 s. 36.
1557
Se Domstolsverket (utg.), Domstolsverkets Verksamhetsplan 2014‒2016, s. 15.
1558
Se t.ex. de slutsatser som redovisats i Riksrevisionens (utg.) granskningsrapport, Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen, 2014, s. 75 ff.
1559
Jfr de allvarliga följder av att information förloras eller blir stulen, manipulerad eller
spridd till obehöriga som uppmärksammas i a.st. Med utgångspunkt i rekvisitindelningen för
dataintrång enligt 4 kap. 9 c § BrB kan även frågor som rör den straffrättsliga bedömningen
avseende brottets gradindelning i grovt dataintrång (2 st.) kan komma att bli aktuella.
237

blir då relevant att få vetskap om vilka riktighets- och fullständighetskontroller som respektive system faktiskt företagit av det som kommunicerats i kedjan mellan avsändare och mottagare.
Även genom att bedöma avståndet, sett till antalet noder, mellan bevisningens informationsinnehåll och den bevisning som presenteras kan
bedömaren bilda sig en uppfattning om bevisningens värde. Att t.ex. höra
någon som vittne om ett informationsinnehåll som har kommunicerats av
tredje part har endast relevans för kedjeledet mellan vittnet och den tredje
parten. Detta gör sig bland annat gällande i fallet då man från polisiärt håll
ackvirerat uppgifter från en operatör eller tjänsteleverantör. Från polisiärt
håll kan då i allmänhet endast upplysas om vad tredje parten har levererat,
och normalt inte om riktighets- eller fullständighetskontroller hos den tredje
partens system.
Vad avser den ifrågavarande bevisningen kan ett och samma tvångsmedel
komma att verkställas på olika sätt. Såvitt gäller kommunikation bör bedömaren bland annat skilja mellan beslag som verkställs direkt av polis
respektive av beslagssubjektet respektive av utomstående tredje parter. Beroende på hur tvångsmedlet verkställs kan olika felkällor således aktualiseras
vilket i sin tur kan inverka på bevisets värde.
Sammantaget framträder behov av att kunna särskilja kommunikationens
olika delar vid identifieringen av felkällor. En sammanställning av dessa
respektive delar presenteras i avsnitt 4.3.

3.5

Representationstillämpning

Ett typiskt drag hos den ifrågavarande bevisningen är, som tidigare belysts,
att informationsinnehållet kan representeras på flera olika alternativa sätt.1560
Utifrån bevishanteringsmodellen utgör tillskapandet den ontologiska utgångspunkten för informationsinnehållets representation (avsnitt 3.2). I den
maskinella miljön tillämpas då vissa skrivnormer som representationskriterier vid skrivningen.
För att informationsinnehållet sedan ska kunna uppfattas, maskinellt såväl
som personellt, förutsätts att det kan läsas och tolkas. Normer för läsning och
tolkning, läsnormer, måste därför tillämpas som representationskriterier vid
läsningen av informationen. Representationstillämpning kan därmed sägas
ske parallellt med de övriga hanteringsleden eftersökande, ackvisition och
kommunikation.1561
Medan tillskapandet tar sikte på betingelser vid informationsinnehållets
uppkomst och kodning i maskinell miljö, tar representationstillämpningen
främst sikte på läsningen och tolkningen av redan befintliga avtryck.

1560
1561

Detta har belysts i avsnitt 2.4.1.
Vid kommunikation tillämpas därtill representationskriterier i varje kommunikationsled.
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Genom att införa detta begrepp avses bedömaren kunna få ett mått på
förhållandet och avståndet mellan de representationskriterier som ursprungligen tillämpats vid bevisningens tillskapande, respektive de som tillämpats
inför bevisningens förnimmelse. Samtidigt kan bristande kännedom i dessa
hänseenden betraktas som en felkälla.
Representationstillämpning aktualiseras även vid kryptering, som innebär att
redan representerad information förses med ytterligare ”lager” av representation.1562 Normerna för dessa ytterligare lager måste sedan tillämpas för att informationsinnehållet ska kunna tillgodogöras.

Så som tidigare har behandlats, tillämpas läsnormer i praktiken av programvara som tolkar och representerar filer, bland annat med ledning av
filstrukturer och filändelser.1563 Genom följande exempel illustreras hur ett
och samma ursprungliga informationsinnehåll kan komma att representeras
på olika sätt beroende på vilka läsnormer som tillämpas.

Foto:
Foto: Eva
Eva Dalin

Figur 3.4 Representerad bild på en bildskärm

Som utgångspunkt för exemplet i figur 3.4 har vissa avtryck på ett lagringsmedium (vid skrivningen) strukturerats enligt de standardiserade skrivnormerna (re-

1562
Vid maskinell kryptering genomgår den redan representerade uttrycksformen ytterligare
led av representation. Även om samma informationsteoretiska principer gäller för samtliga
representerande led, bör de i detta sammanhang hållas åtskilda eftersom de kronologiskt
innebär minst två olika omvandlingsskeenden vilka i sig ofta uttrycks i olika
representationsformer och med skilda läsnormer.
1563
Om filer, filändelser och filtyper, se avsnitt 2.4.1.2. Jfr även avsnitten 3.4.2.1, 4.2 och 4.4.
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presentationskriterierna) för bildformatet ”.JPG”.1564 När samma läsnormer tillämpas, genom en viss programvara, representeras ett visst bildinnehåll.

Figur 3.5 Annorlunda representerad bild på en bildskärm

För samma avtryck tillämpas i figur 3.5 andra tolknings- och representationskriterier. Här används i stället en annan programvara som är avsedd för textbehandling, och som därmed tillämpar andra normer.1565 Avtrycken representeras då genom olika symboler i stället för det avsedda bildinnehållet.

I exemplen ovan är avtrycken desamma. De är fixerade och har i sig inte
förändrats. Det som har förändrats är de tillämpade representationskriterierna. I E-offentlighetskommitténs slutbetänkande berörs detta karakteristiska
slag av föränderlighet enligt följande:
”Den tekniska utvecklingen har inneburit att det inte är givet vad som från den
ena dagen till den andra kan kategoriseras som t.ex. en bild- eller ljudupptagning.
Det handlar om digital information som kan presenteras på olika sätt.”1566

Med bäring på bevisning har detta principiella förhållande beskrivits på
olika sätt av olika författare.1567 Westberg har t.ex. beskrivit det så att ”[d]et
handlar om olika sätt att återge informationen i den ursprungliga källan” i
1564
Formatet följer en standardiserad struktur för JPEG (Joint Photographic Experts Group)
som är en komprimeringsstandard för stillbilder, jfr t.ex. nuvarande ISO/IEC 10918-6:2013.
1565
I detta exempel används programvaran ”Anteckningar” avsett för standardiserad läsning
och skrivning av text, genom ”Posix”, enligt nuvarande ISO/IEC/IEEE 9945:2009.
1566
Se SOU 2010:4 s. 360.
1567
Se vidare avsnitt 5.3.1.
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olika framställningsformer (åsyftandes beviset, egen anm.).1568 Han har samtidigt anfört att olika framställningsformers respektive värde för beviset kan
variera.1569
Att tillämpa olika representationskriterier kan tydligen således också
innebära att information förvanskas – och helt transformeras – från ett ursprungligt innehåll till ett annat. Vidare kan det observeras och understrykas
att en förutsättning för att ett visst informationsinnehåll ska kunna representeras, så som avsett, är att de läsnormer som tillämpas överensstämmer med
de tillämpade skrivnormerna.
Att samma ursprungliga informationsinnehåll i it-miljö kan komma att
representeras på helt skilda sätt får således långtgående konsekvenser för
bedömningen av informationsinnehållets riktighet och fullständighet.
Att ett och samma bevis kan presenteras i olika representationsformer,
genom olika representationstillämpning, får samtidigt andra bevisrättsliga
konsekvenser.1570
Bevisvärderingen kan således i vissa enskilda fall komma att innefatta
bedömningar av a) vilka representationskriterier som tillämpats vid skrivning, b) vilka representationskriterier som tillämpats vid läsning och c) en
jämförelse mellan representationskriterierna a och b. I praktiken torde detta
innebära bedömningar av vilken eller vilka programvaror som använts vid
bevisningens tillskapande respektive representationstillämpning.

Figur 3.6 Godtyckligt informationsinnehåll på en bildskärm
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 431 ff. Se vidare avsnitt 5.3.1.
Se a.a., s. 432. Se vidare avsnitt 5.3.1.
1570
Jfr även Westbergs uttalande om den motsvarande problematiken vid bevisanskaffning
avseende ”den form i vilken digital information kan kommas åt”, Westberg i a.a., s. 451.
1568
1569
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Beroende på vilken tolkning – vilka representationskriterier – som tillämpas kan
i princip vilket informationsinnehåll som helst representeras för samma avtryck,
jfr figur 3.6 ovan.

Praktiska problem som sammanhänger med representationstillämpning
kan också uppkomma när bevisningen representeras miljööverskridande. Exempelvis kan programvara ange förhållanden och värden med en viss noggrannhet på en skärm, och med lägre grad av noggrannhet när resultatet representeras i pappersutskrift. En högupplöst färgbild kan komma att bli åberopad genom en utskriven svartvit skärmdump. En videoupptagning kan
komma att representeras genom en stillbild ur upptagningen. Även avsedda
förnimmelsesätt kan växla. En ljudupptagning kan t.ex. representeras genom
skriftlig kod.
Sådan praktisk problematik kan ge upphov till rättsliga frågeställningar. I
ett fall som rörde ett editionsyrkande gjorde HD vissa uttalanden som relaterar till problematiken.
I NJA 1998 s. 829 hade larmföretaget A installerat en elektronisk larmanläggning i företaget B:s kontorslokaler. A och B hade avtalat om att A skulle göra utryckning till lokalerna vid vissa larmgivande indikationer från larmanläggningen.
Anläggningen genererade automatiskt s.k. statusloggar hos A med olika uppgiftstyper. Efter ett inbrott i B:s lokaler, utan att A hade gjort någon utryckning,
väckte B talan om skadestånd mot A. I målet framställde B ett editionsyrkande
mot A bestående i att A skulle åläggas att förete utdrag ur statusloggarna genom
utskrifter. A framställde invändningar mot editionsyrkandet, bland annat på
grunden att A inte hade de handlingar som editionsyrkandet avsåg. A anförde att
den begärda informationen var lagrad på ett sådant sätt att A inte kunde tillgå den
utan en oproportionerligt stor arbetsinsats (av en kvalificerad person under en
månads tid). B:s editionsyrkande bifölls i samtliga instanser. HD uttalade att
lagringsformen i sig inte utgjorde hinder för att utskrifter av uppgifterna gjordes
till föremål för edition.

Av rättsfallet framgår att ett editionsföreläggande, som avser informationsinnehåll i it-miljö, kan efterkommas genom att editionssvaranden lämnar ut innehållet i en alternativ representationsform i förhållande till den
ursprungliga.
Detta ger upphov till vissa principiella frågor som inte behandlas i rättsfallet. Ur HD:s motivering framgår exempelvis inte hur man ska resonera i
frågan om vilka krav som ska uppställas på normerna som tillämpas vid representationen av den information som ska lämnas ut. I ett fall som det
förevarande kan man t.ex. föreställa sig att en obstruerande editionssvarande
efterkommer editionsföreläggandet genom att tillhandahålla informationsunderlaget i en alternativ representationsform, exempelvis genom att lämna ut
utskrifter av det begärda filinnehållet i kodad form med hexadecimala tal.
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Att bedömaren får vetskap om tillämpade representationskriterier kan i
praktiken antas ske endast undantagsvis.
Det tidigare anförda om kedjor av informationsrepresentationer i multipla
led gör sig samtidigt gällande i varje respektive kommunikationsled.1571
Sådana representationssnurror är dock i praktiken ofta svåra att fullt ut överblicka. Behovet av att dels identifiera varje led av representation, dels
bedöma alla tillämpade representationskriterier kan inte alltid tillgodoses.
Att informationsinnehållet distanseras från bevisets ursprungliga källa
innebär förlängningar av beviskedjorna. I likhet med vad som gäller för
kommunikation kan även detta relateras till Ekelöfs diskussioner om det bästa bevismaterialets och bevisomedelbarhetens principer.1572
Av det nu anförda följer att det till representationstillämpning hör felkällor som kan inverka både på bevisningens riktighet och fullständighet. Tämligen komplex problematik inträder när dessa felkällor ska identifieras i enskilda fall.
Problemområdet som sådant har ägnats ett minimalt intresse inom den
svenska juridiska doktrinen.1573 Denna bevisproblematik tycks heller inte ha
beaktats eller diskuterats av lagstiftaren eller i praxis. Vissa för avhandlingsämnet betydelsefulla aspekter av problematiken behandlas vidare i avsnitt
4.6.
Problematiken har dock hanterats rättsligt på olika sätt för vissa andra informationsutlämnanden, t.ex. i samband med utlämnande av allmänna handlingar i itmiljö enligt 2 kap. TF,1574 vid ansökningar enligt 26 § PuL1575 och vid tillhandahållande av kassaregisters kontrollremsor och uppgifter från journalminnen eller
tömningskvitton enligt 42 kap. 7 § SFL1576. Av framställningstekniska skäl behandlas även vissa aspekter av personuppgiftsansvar i samband med representationstillämpning samlat i avsnitt 3.6.2.1.1577

1571

Jfr avsnitten 2.4.2 och 3.4.
Jfr det tidigare anförda i avsnitt 2.5.2.
1573
Se i not 1570 a.st.
1574
Jfr t.ex. OSK:s motsvarande överväganden om ”...frågan i vilken form utlämnande skulle
ske...” i samband med ett delbetänkande om utlämnande av allmänna handlingar i it-miljö, se
SOU 1972:47 s. 51 ff. (särskilt s. 53).
1575
Efter någons ansökan är den personuppgiftsansvarige enligt lagrummet skyldig att en
gång per kalenderår gratis lämna besked om huruvida personuppgifter som rör den sökande
behandlas eller ej, samt i förekommande fall även ytterligare information. Genom 16 § p. 5
PuF har Datainspektionen bemyndigats att utfärda föreskrifter om hur informationen ska lämnas (ännu inte utnyttjat). I Datainspektionens allmänna råd, Information till registrerade
enligt personuppgiftslagen, 2000, s. 21 anges att den information som lämnas ska vara begriplig vilket innebär att koder och liknande antingen ska förklaras eller skrivas ut i klartext.
1576
Genom Skatteverkets utfärdade föreskrifter uppställs långtgående detaljerade krav bl.a. på
vilken information som ska registreras i kassaregister och hur, jfr avsnitten 3.1.3–3.1.4.
1577
Jfr även not 689 i denna avhandling.
1572
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Principerna för representationstillämpning äger principiell giltighet även i
personell miljö. Ett relevant exempel är vid språklig tolkning under förundersökning enligt 23 kap. 16 § 2 st. RB eller under huvudförhandling enligt 5 kap. 6–8 §§ RB (jfr avsnitt 2.4.1.1).1578
Mot bakgrund av det tidigare anförda om beskrivningsproblematiken kan särskilda krav behöva uppställas på tolkar som ska hantera teknisk (och juridisk) terminologi i samband med ifrågavarande bevisning.1579 Underlåtenhet att anlita tolk,
eller att anlita tolk med otillräckliga kvalifikationer, kan utgöra rättegångsfel, jfr
t.ex. HD:s uttalanden i NJA 1974 s. 221 där en ”nöjaktigt” kvalificerad tolks felöversättningar under rättegången inte ansågs kunna betraktas som rättegångsfel.1580

3.5.1
Sammanfattande analyser
Varje enskilt led av representationstillämpning, även vid representationssnurror till följd av långa och bitvis oöverblickbara kedjor, har egna felkällor. Bedömarens uppgift kan således bestå i att utröna huruvida bevisets
innehåll har bestått oförändrat genom samtliga led av representationstillämpning.1581
Bevisupptagningen kan också ske från olika medier, exempelvis genom
gränssnitt eller pappersutskrifter. Bevisningens informationsinnehåll måste
exempelvis representeras i någon uttrycksform som i sig har ett avsett faktiskt sensoriskt sätt för domaren att förnimma bevisningen (t.ex. auditivt
eller visuellt).
För att bedömaren ska kunna identifiera och bedöma bevisningens respektive representationstillämpningar i it-miljö förutsätts begrepp och termer på
en begriplig abstraktionsnivå. Varken RB:s eller doktrinens befintliga begreppsapparat synes räcka till för att uppnå tillräcklig precision i dessa hänseenden.
Mot bakgrund av det nu anförda uppenbaras behov av begreppsmässiga
preciseringar att vid bevisupptagningen kunna precisera och benämna föregående representationstillämpning och relaterade betingelser.
De här identifierade felkällorna redovisas samlat i avsnitt 7.2.

1578

Vid språklig tolkning under förundersökning har reglerna i 5 kap. RB tidigare tillämpats
analogivis, jfr t.ex. Rättegång I, 8 u., 2002, s. 174 not 1, se även prop. 2012/13:132 s. 20.
1579
Skrivnormerna kan i detta exempel sägas motsvara utsagesubjektets språk medan läsnormerna motsvaras av de normer som tillämpas av tolken för översättningen.
1580
Se prop. 2012/13:132 s. 20 samt Rättegång I, 8 u., 2002, s. 176, i båda a.a. refereras till
NJA 1974 s. 221.
1581
Jfr t.ex. innebörden av McKemmishs kriterium Meaning, ett av fyra kriterier för bedömningen av huruvida en missivdriven it-undersökning är ”forensically sound” i McKemmish,
R., When is digital evidence forensically sound?, Advances in Digital Forensics IV, vol. 285,
IFIP/Springer, 2008, s. 11 f., jfr även Stanfield, A., Computer forensics, electronic discovery
and electronic evidence, 2009, s. 35 f.
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3.6

Missivdrivna it-undersökningar

I detta avsnitt behandlas olika aspekter på vad som här benämns missivdrivna it-undersökningar.1582 Med sådana avses undersökningar som görs i
syfte att dels ge kännedom om:
–
–

logiskt innehåll i lagringsmedier (avtryck, avtrycksstrukturer i
form av filer, algoritmers sammansättningar och/eller funktionalitet vid exekvering samt övrig information)1583 och/eller
fysiskt innehåll i, samt funktionaliteten hos, viss digital elektronik, vissa lagringsmedier eller i/o-enheter (beståndsdelar och
funktionalitet),

dels tillämpa erfarenhetssatser baserade på logiskt/fysiskt innehåll respektive funktionalitet m.m.
Undersökningar av detta slag kallas ofta it-forensiska och brukar, utan
någon enhetlig definition, hänföras till vad som benämns it-forensisk verksamhet.1584 Successivt har detta kommit att utvecklas till ett verksamhetsfält
som i olika sammanhang hänförts till olika ämnesområden som datavetenskap, informationssäkerhet eller kriminalteknik1585, och ibland till ett eget
särskilt område som ofta benämns computer forensics.1586 Någon tydlig distinktion mellan denna verksamhetsutövning inom dessa respektive områden
tycks inte kunna göras.1587
Bem m.fl. har t.ex. anfört att computer forensics ännu inte är ett formellt erkänt
forensiskt vetenskapligt område.1588
1582

Ordet missiv används i allmänhet för att beteckna följebrev som accessoriskt medföljer
översända dokument vid bl.a. kommunikation mellan myndigheter, jfr t.ex. Fritz, B. i NE
Nationalencyklopedin AB (utg.), sökbegreppet »missiv». I juridiska sammanhang, och i samband med undersökningar, innehåller missiv då ofta olika referenspunkter och riktlinjer för
undersökningarna, se t.ex. t.ex. SOU 2008:106 s. 9, 93 ff. 97 ff. och 117 ff., jfr även benämningen ”faxmissiv” i JO 2014/15 s. 398. Ordet missiv används här för att markera att it-undersökningar görs utifrån en ursprunglig referenspunkt. Behovet av att i detta sammanhang särskilja it-undersökningar från andra undersökningar motiverar en särskild och karakteristisk
benämning (jfr även det tidigare anförda avseende beskrivningsproblematiken i avsnitt 1.3.2).
1583
Jfr t.ex. beskrivningen under rubrikerna Forskning och utveckling (FoU), IT-forensik:
”...metodutveckling för att få ut information ur digitala media...” i NFC, Verksamhetsplan
2014 Dnr: 2013201084, NFC-02.01-01, 2014-01-22, se även vidare nedan.
1584
Om den relaterade terminologin, se vidare i avsnitt 3.6.2.
1585
Se t.ex. SOU 2005:42 s. 189 och 232. Se även t.ex. Olsson, J. och Kupper, T., Grundläggande kriminalteknik, 2013, s. 159 ff. Viss gränsdragningsproblematik mellan kriminaltekniska åtgärder och det processuella editionsinstitutet har uppmärksammats av Perhard i JT 2007–
08, på s. 400 f. och i a.st. not 22.
1586
Se vidare i avsnitt 3.6.1.
1587
Jfr häremot SOU 2004:32 s. 119 samt SOU 2012:13 s. 203, 217 och 233 där områdena
har avgränsats från varandra, dock utan att några klargöranden har lämnats om hur.
1588
Se Bem, D. m.fl., Computer Forensics - Past, Present and Future, JIST 2008, vol. 5, utgåva 3, s. 47 f.
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I sådan undersökande verksamhet ingår element från samtliga av bevishanteringsmodellens hanteringskategorier (se ovan). Detta verksamhetsområde skildras här inledningsvis genom en rudimentär historik (avsnitt 3.6.1).
Därefter behandlas centrala aspekter på olika förutsättningar som kringgärdar kärnverksamhetens utövare och karakteristik (avsnitt 3.6.2). Några
karakteristiska situationer som ofta föregår och föranleder sådana undersökningar redovisas i avsnitt 3.6.2.1. Undersökningarnas huvudelement behandlas i avsnitt 3.6.3, i sin tur uppdelade i sex delmoment (avsnitten 3.6.3.1–
3.6.3.6). Vissa analogier görs med befintlig reglering som utgångspunkt för
identifiering av felkällor i samband med respektive element.
Det bör understrykas att indelningen i avsnitt 3.6.3 avser ett verksamhetsområde som i sig inte är lagreglerat. Indelningen avses dels kunna användas
som en utgångspunkt för bedömarens identifiering av felkällor, dels kunna
läggas till grund för en generell strukturering av framläggandet, eller ifrågasättandet, av bevismaterialet t.ex. för parter. Avslutningsvis presenteras sammanfattande analyser i avsnitt 3.6.4.
3.6.1
Övergripande historik
För att överblicka verksamhetsområdet i historiskt hänseende får man företrädesvis vända sig till amerikanska källor och utvecklingen i USA. Den
möjligen första facklitterära framställning, med vissa (tidsenliga) uppmärksammanden relaterade till ämnet, är Parkers Crime by computer (1976).1589
Bland ett flertal fallstudier omnämns där bl.a. några metodologiska aspekter
av bevishanteringen vid eftersökande och ackvisition av datorer.1590 Därefter,
främst under 1980- och 1990-talen, bildades ett flertal arbetsgrupper i USA
bl.a. i syfte att samordna den kompetens som där fanns tillgänglig på området samt att standardisera förfarandet vid s.k. computer forensic examinations.1591
Arbetsgrupperna bestod av personer från federala forensiska laboratorier vid
olika amerikanska brottsbekämpande myndigheter. Arbetsgruppen TWGDE1592
bestod t.ex. av representanter från Federal Bureau of Investigation (FBI), Bureau
of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), U.S. Customs, the Drug Enforcement
Administration (DEA), Immigration and Naturalization Service (INS), Internal
Revenue Service (IRS), National Aeronautics and Space Administration
(NASA), U.S. Secret Service (USSS) och U.S. Postal Inspection Service. 1593

1589

Jfr Pollitt, M., A History of Digital Forensics, Advances in Digital Forensics VI, 2010, s.
5. Verket i fråga avser Parker, D. B., Crime by computer, 1976.
1590
Se Parker, D. B., Crime by computer, 1976, s. 92 f.
1591
Jfr t.ex. Whitcomb, C. M., An Historical Perspective of Digital Evidence, IJDE 2002, vol.
1, utgåva 1.
1592
Arbetsgruppen Technical Working Group Digital Evidence (TWGDE), som sedermera
blev SWGDE, bildades 1998, se a.a.
1593
Se a.a.
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I internationella sammanhang figurerar ett flertal olika engelska benämningar
för verksamheten. Några vanligt förekommande är computer forensics,1594
forensic computer analysis,1595 forensic computing,1596 network forensics,1597
digital forensic investigations,1598 digital forensic science,1599 digital and multimedia sciences,1600 file system forensics1601 samt e-forensics1602 m.fl.1603

Sett i ett internationellt perspektiv har dessa, och andra sammanslutningar
med likartad inriktning, haft en central roll för verksamhetsfältets framväxt,
inte minst för utvecklingen av vägledningar, principer och metodbeskrivningar för good practices på området (se vidare i avsnitt 3.6.2.2).1604
I länder med anglo-amerikanska rättsordningar definieras och beskrivs
verksamheten ofta med utgångspunkt i kriterier för bevisningens tillåtlighet i
domstol.
Utifrån ett australiskt rättsligt perspektiv har Stanfield (2009) anfört att den primära målsättningen med computer forensics skulle bestå i att vid undersökningarna bevara datas integritet (dvs riktighet,1605 egen anm.) och därigenom tillför-

1594

Se t.ex. Casey, E. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 37.
Se a.st.
1596
Se t.ex. McKemmish, R., What is Forensic Computing?, Australian Institute of
Criminology (utg.), Trends & issues in crime and criminal justice, nr 118, 1999. Se även
Casey i föregående not a.st.
1597
Se Casey i föregående not a.st.
1598
Se t.ex. Leibrock, L. R. i Handbook of Digital and Multimedia Forensic Evidence, 2008,
s. 91. Jfr även Carrier som skiljer digital investigation från digital forensic investigation i
Carrier, B., File System Forensic Analysis, 2005, s. 4 f.
1599
Se DFRWS (utg.), DFRWS Technical Report, A Road Map for Digital Forensic Research,
2001, s. iii.
1600
Se AAFS (utg.), Academy News Transformation: Embracing Change – Digital & Multimedia Sciences Section November 2015.
1601
Se Casey, E. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 38.
1602
Se Tennyenhuis, A. & Jamieson, R. i Seeking Success in E-Business..., 2003.
1603
En översikt av tidiga engelska definitioner och benämningar har lämnats i Bem, D. m.fl.,
Computer Forensics - Past, Present and Future, JIST 2008, vol. 5, utgåva 3, s. 45 ff.
1604
Se t.ex. Pollitt, M., A History of Digital Forensics, Advances in Digital Forensics VI,
2010, s. 6 f. och 10. Se även Whitcomb, C. M., An Historical Perspective of Digital Evidence,
IJDE 2002, vol. 1, utgåva 1. Bland sådana tongivande och än i dag aktiva arbetsgrupper kan
t.ex. nämnas International Association of Computer Investigative Specialists (IACIS) sedan
1989, International Organization on Computer Evidence (IOCE) sedan 1995 och Scientific
Working Group on Digital Evidence (SWGDE) sedan 1998, se t.ex. IACIS (utg.), IACIS
History; SWGDE (utg.), Scientific Working Group on Digital Evidence; FBI (utg.), Digital
Evidence: Standards and Principles Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE)
International Organization on Digital Evidence (IOCE), samtliga i lydelse 2015-05-02.
Ytterligare sådana akronymbetecknade myndighetssammansättningar har redovisats i Pollitt,
M., A History of Digital Forensics, Advances in Digital Forensics VI, 2010, s. 8 ff.
1605
Jfr SIS Handbok 550, 2011, s. 10.
1595
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säkra bevisningens tillåtlighet i domstol.1606 Som en förkortad omskrivning av
Carriers definition av digital forensic science (2003),1607 föreslog Zatyko (2007)
följande definition av begreppet digital forensics: “The application of computer
science and investigative procedures for a legal purpose involving the analysis of
digital evidence after proper search authority, chain of custody, validation with
mathematics, use of validated tools, repeatability, reporting, and possible expert
presentation.”1608 (egen kursivering). McKemmish har tidigare definierat forensic
computing enligt följande (1999): ”...the process of identifying, preserving,
analysing and presenting digital evidence in a manner that is legally accepta[-]
ble.”1609 (egen kursivering).

Formella tillåtlighetskriterier har även bildat utgångspunkt för flera av de
standarder som utvecklats på området.
Definitionen av digital investigation i SIS-standarden för Principer och processer för undersökning av incidenter (2015)1610 anknyter, utöver formella bemyndiganden, bl.a. även till användning av vetenskapliga metoder, dokumentationskrav och upprätthållande av s.k. ”chain of custody” såvitt gäller alla bevishanteringsled, enligt följande: ”use of scientifically derived and proven methods
towards the identification, collection, transportation, storage, analysis, inter[-]
pretation, presentation, distribution, return, and/or destruction of digital evidence
derived from digital sources, while obtaining proper authorizations for all
activities, properly documenting all activities, interacting with the physical in[-]
vestigation, preserving digital evidence, and maintaining the chain of custody,
for the purpose of facilitating or furthering the reconstruction of events found to
be incidents requiring a digital investigation, whether of criminal nature or
not”1611 (egen kursivering).
Det nu anförda kan jämföras med regeringens uttalanden om anknytningen
mellan it-forensisk verksamhet och ”tillämpning av vetenskapliga metoder”.1612

3.6.2
It-forensisk verksamhet i Sverige
Även för svensk del kan verksamhetsutövningen sägas vara ett förhållandevis ungt fenomen, framvuxet under den senaste femtedelen av kriminalteknikens historia. En av landets första dokumenterade undersökningar av detta
slag i laboratoriemiljö inleddes 1995 vid dåvarande SKL.1613 En misstänkt
1606

Se Stanfield, A., Computer forensics, electronic discovery and electronic evidence, 2009,
s. 21.
1607
Se p. 2 i Carrier, B., Defining Digital Forensic Examination and Analysis Tools Using
Abstraction Layers, IJDE 2003, vol. 1, utgåva 4, s. 2 f.
1608
Se Zatykos genmäle på Carriers tidigare definition, Zatyko, K., Defining Digital Forensics, Forensic Magazine (utg.), 2008-12-01.
1609
Se McKemmish, R., What is Forensic Computing?, Australian Institute of Criminology
(utg.), Trends & issues in crime and criminal justice, nr 118, 1999.
1610
SS-ISO/IEC 27043:2015.
1611
Se p. 3.6 i SS-ISO/IEC 27043:2015.
1612
Se prop. 2014/15:94 s. 55 ff. (särskilt på s. 57).
1613
Om den aktuella it-forensiska verksamheten vid nuvarande NFC, se vidare i avsnitt
3.6.2.1.
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manipulerad taxameter från en taxibil föranledde då vad som kan antas vara
laboratoriets första renodlade ”it-tekniska” undersökning.1614
Det initialt angivna utredningsändamålet formulerades som: ”Att utröna om det
på datorernas hårddiskar finns raderade filer med anknytning till taxiverksamhet
och/eller dess redovisning.”1615 Utredningen kom därefter att utvidgas med det
kompletterande ändamålet: ”Att utröna om det på bandet finns filer/information
som har anknytning till den undersökning som gjorts tidigare i ovanstående
ärende.”1616

Vid den f.d. Dokument- och informationsteknikenheten har man för
ämnesområdet digitala bevis redovisat en förhållandevis begränsad, och
sedan år 2010 konstant, ärendemängd om i genomsnitt ca 50 ärenden per
år.1617 Undersökningar som benämns it-forensiska har sedermera även
kommit att utföras i övrigt inom polismyndigheten samt inom förvaltningsmyndigheter och företag inom den privata sektorn (se vidare i avsnitt
3.6.2.1).
I rättsligt hänseende har dylika undersökningar en något oprecis karaktär.
Undersökningsverksamheten är som sådan t.ex. inte definierad i lag. Itforensisk verksamhet,1618 it-forensiska undersökningar1619 och it-forensisk
kompetens1620 är några vanliga exempel på relaterade benämningar som har
använts i olika förarbeten (jfr t.ex. även benämningen it-forensiskt utredningsarbete i RH 2015:15).1621
I en departementspromemoria (2014) föreslogs att termen forensisk verksamhet
skulle legaldefinieras.1622 De föreslagna avgränsningskriterierna får sägas ha varit
tämligen oklara,1623 inte minst vad gäller it-forensisk verksamhet. Som en vattendelare föreslogs bl.a. att det till verksamheten skulle hänföras arbete som utfördes av särskilt utbildade it-forensiker (med t.ex. beslagtagna datorer) i syfte att
fastställa bevisningens ursprung och äkthet.1624 Andra relaterade aktiviteter, som
t.ex. ”analys och bearbetning” av det erhållna informationsunderlaget, skulle en1614

Jfr SKL, Sakkunnigutlåtande, dnr 6127-95, delredovisning, 1996-05-30 samt slutredovisning, 1996-10-15.
1615
SKL, Sakkunnigutlåtande, dnr 6127-95, delredovisning, 1996-05-30, s. 1.
1616
SKL, Sakkunnigutlåtande, dnr 6127-95, slutredovisning, 1996-10-15, s. 1.
1617
Se t.ex. JO 2015/16 s. 144.
1618
Se t.ex. Ds 2013:22 s. 28; SOU 2012:13 s. 203, 217 och 233; SOU 2011:47 s. 100; SOU
2006:63 s. 70 och 75; SOU 2005:42 s. 189 och 232; SOU 2004:32 s. 119.
1619
Se t.ex. Ds 2008:38 s. 193.
1620
Se t.ex. prop. 2013/14:123 s. 19 och Ds 2013:43 s. 33.
1621
Jfr t.ex. även definitionen av ”It-forensik” i p. 1.6.2, Riksrevisionens (utg.) granskningsrapport It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare, 2015, s. 18. Jfr även
Utredningen om effektivare konkurrenstillsyn som har benämnt verksamheten ”digitalforen[-]
siska frågor”, se SOU 2013:16 s. 159.
1622
Se Ds 2014:18 s. 65 och 28.
1623
Se t.ex. prop. 2014/15:94 s. 56.
1624
Se Ds 2014:18 s. 66 f.
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ligt förslaget dock falla utanför den forensiska verksamheten. 1625 Regeringen ansåg att en definition av den föreslagna typen bl.a. skulle kunna hämma den framtida utvecklingen på området för forensisk verksamhet och att regleringen i 5
kap. PDL därför i stället skulle knytas till personuppgiftsbehandlingen för forensiska ändamål vid NFC (1 §) och inom myndigheten i övrigt (2 §).1626 Regeringen gjorde även vissa förtydligande tillägg till promemorians förslag. Bland annat
ersattes det utbildningsrelaterade kravet med användning av vetenskapliga metoder.1627 Samtidigt kompletterades syftet med att det, utöver äkthet och ursprung,
även kunde komma att innefatta att säkerställa avsaknad av information.1628
För bedömningen av om huruvida ett visst bevismaterial hanteras för forensiska ändamål eller inte saknar det betydelse om bevisningen tagits i beslag. 1629 För
denna bedömning är det, såvitt gäller it-forensiska undersökningar, heller inte
avgörande om undersökningen skett inom ramen för en förundersökning eller
inte.1630

Det handlar således inte om någon reglerad yrkesverksamhet som enligt
lag eller förordning kräver auktorisation eller legitimation. Det ställs exempelvis inga explicita rättsliga krav på att undersökningarna företas med viss
metodik eller att de personer som utför undersökningarna har viss kompetens
eller certifiering.1631 Det uppställs heller inga rättsliga krav på att åtgärder
vidtas för att bevara bevisningens riktighet och/eller fullständighet vid hanteringen. Några särskilda rättsliga krav uppställs heller inte på den utrustning
som används vid undersökningarna eller på miljön i vilken undersökningarna
företas.1632 Vid bedömningar av rättsliga förutsättningar i samband med verksamhetsutövningen får man därmed tolka och tillämpa befintlig reglering
och sådana allmänna principer som gäller t.ex. vid myndighetsutövning eller
under förundersökning.1633
Det kan då även vara motiverat att analogivis tillämpa reglering som gäller annan undersökande verksamhet.1634
Någon enhetlig definition av verksamhetsutövningen finns, som tidigare
anförts, heller inte. Beskrivningar av och benämningar för verksamheten
1625

Se a.st.
Se prop. 2014/15:94 s. 55, jfr även Ds 2014:18 s. 65.
1627
Se prop. 2014/15:94 s. 57.
1628
Se a.st.
1629
Se a.st.
1630
Jfr a.st.
1631
Om undersökande subjekt, se vidare i avsnitt 3.6.3.3. Vissa rättsliga förutsättningar
kringgärdar sådan verksamhetsutövning som t.ex. personuppgiftsbehandling, se vidare i
avsnitt 3.6.2.1.
1632
Genom allmänna föreskrifter uppställs generella krav på all it-utrustning inom
Polismyndigheten, se vidare i avsnitt 3.6.2.1. Genom regleringen av SWEDAC:s
ackrediteringsförfarande kan även vissa indirekta rättsliga anknytningsmoment sägas finnas
till de delar av den it-forensiska verksamheten vid NFC som ackrediterats, se vidare i a.st.
1633
Detta behandlas vidare i avsnitt 3.6.2.1.
1634
Se vidare i avsnitt 3.6.2.2.
1626
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varierar. I viss utsträckning varierar även definitionerna mellan de olika standarder som är tillämpliga på området. Det är samtidigt vanligt förekommande, även i offentliga utredningssammanhang, att undersökningar av mycket
enkel beskaffenhet (som t.ex. ren personell gränssnittsackvisition) refereras
till som it-forensiska, trots att de inte har förutsatt någon tillämpning av vare
sig kvalificerad kunskap eller utrustning. Samtidigt finns det ett utbud av
aktörer som benämner sin verksamhet it-forensisk utan att tillämpa några
enhetliga – eller ens preciserade – kvalitativa kriterier för verksamhetsutövningen.
Titeln it-forensiker motsvarar inte någon skyddad yrkestitel eller lagreglerad tjänstegrad med behörighetskrav.1635 Vem som helst kan därmed sanktionsfritt benämnas it-forensiker samtidigt som vilken undersökning som
helst kan benämnas it-forensisk. Det uppställs heller inga krav på att undersökningarna ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet, så som t.ex. har föreskrivits för hälso- och sjukvårdspersonal
enligt 6 kap. 1 § PatSäkL, jfr även anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 11 §
samma lag.1636
Att en undersökning benämns it-forensisk borgar således varken för någon rättsligt eller tekniskt grundad kvalitativ nivå eller tillämpad behörighet,
färdighet, erfarenhet eller kompetens i övrigt.
Som har framgått kan det sammantaget även sägas råda något av en begreppsförvirring kring it-forensisk verksamhet.1637 I det följande ges några
exempel ur rättskällor på olika beskrivningar av verksamhet med inriktning
mot vad som här benämnts missivdrivna it-undersökningar.1638
I slutredovisningen från Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (2015) anges att it-forensik avser ”...att ta fram, säkra, analysera och
värdera digital information. Det omfattar undersökningar av data, bild,
video, mobiltelefoner och ljud.”1639 En beskrivning av vad forensisk it inne-

1635

Se vidare i avsnitt 3.6.3.4.
I 12 § PolInstF regleras endast den vetenskapligt meriterade forskningsledarens ansvar att
upprätthålla en generellt hög vetenskaplig nivå vid NFC, se vidare i avsnitt 3.6.2.1. Jfr även
motsvarande bestämmelser för t.ex. djurhälsopersonal enligt 2 kap. 1 § p. 1 lagen (2009:302)
om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jfr de rekommendationer som utfärdas av
landstingens läkemedelskommittéer som också ska vara grundade på vetenskap och beprövad
erfarenhet enligt 3 § lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer, så även vissa utredningar
kring genteknik enligt 13 kap. 8 § miljöbalken (1998:808).
1637
Jfr konklusionen i avsnitt 3.6.4.
1638
Jfr avsnitt 3.6.
1639
Se Genomförandekommittén För Nya Polismyndigheten (utg.), Slutredovisning från
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Mars 2015, bilaga 5, s. 33. Jfr även Rikspolisstyrelsen, Slutrapport Modell för kompetensutveckling och förvaltning för IT-forensiska
roller i brottsutredningar, 2012, s. 6 not 1.
1636
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fattar har tidigare lämnats av 2005 års katastrofkommission enligt följande:1640
”...den vetenskapliga användningen av IT för att generera och presentera digital
bevisning för användning i domstolar och vid rättsliga eller andra formella
förfaranden.”1641

I InfoSäkutredningens slutbetänkande från 2005 gavs den kortfattade beskrivningen av it-forensisk verksamhet: ”...bevissäkring och undersökning i
IT-miljö...”1642
En beskrivning av den metodutvecklande verksamheten inom den s.k. ITforensiska gruppen vid (f.d.) SKL:s Dokument- och informationsteknikenhet, lämnades av RMV/SKL-utredningen (2006) enligt följande:
”Operativt undersöker gruppen komplexa IT-system och dataservrar i syfte att
t.ex. få fram lagrad information. Man analyserar även okänd elektronik och
okända programvaror i syfte att fastställa användningsområde och funktion.” 1643

Dessa referat är kanske så nära man kan komma en bestämning av verksamheten utifrån svenska rättskällor.1644
Frånvaron av legala definitioner leder till frågor om hur man kan definiera
verksamheten utifrån svenska bevisrättsliga och tekniska förutsättningar i
övrigt. Definitioner som utgår från kriterier för bevisningens tillåtlighet i
domstol torde t.ex. inte vara lämpade att anlägga som utgångspunkter i detta
sammanhang. I stället bör ett sådant utgångsläge vara frilagt från bevisrättsliga tillåtlighetskriterier och främst utgå från vetenskaplighet.
En sådan beskrivande definition har lämnats av Carrier (2005).1645 Med
anknytning till hypotesprövningar genom vetenskapliga metoder och ”digital
events” har han beskrivit en digital investigation enligt följande:
”A digital investigation is a process where we develop and test hypotheses that
answer questions about digital events. This is done using the scientific method
where we develop a hypothesis using evidence that we find and then test the
hypothesis by looking for additional evidence that shows the hypothesis is
impossible.”1646
1640

Katastrofkommissionen avgav betänkandet Tsunamibanden (SOU 2007:44) med anledning av den s.k. tsunamikatastrofen, se a.a., s. 11 ff.
1641
Se a.a., s. 58 ff.
1642
Se SOU 2005:71 s. 24 och 108.
1643
Se SOU 2006:63 s. 162.
1644
Jfr även den populärvetenskapliga beskrivningen av verksamhetsutövningen i samband
med digital forensik och digitala brottsundersökningar som ”...att hitta potentiella spår och
bevis efter brottslig eller otillåten aktivitet i olika slags elektroniska system.”, se Jones, H.,
Digitala brottsundersökningar, Datormagazin, nr 9, 2010, s. 46.
1645
Se Carrier, B., File System Forensic Analysis, 2005, s. 4.
1646
Se a.st. Jfr även Carriers definition av digital forensic investigation i a.a., s. 4 f.
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Carrier, som är tekniker och inte jurist, har uppmärksammat bl.a. att bevisrättsliga tillåtlighetskriterier varierar mellan olika länder.1647 Hans behandlingar av ämnet avser aspekter av bevisningen utifrån andra utgångspunkter
än rättsliga krav (däribland avseende tillåtlighet).1648 Han har i sammanhanget även framhållit skillnaden mellan användningen av termen bevis
(evidence) med en rättslig innebörd, respektive användningen som begrepp i
samband med vetenskapliga undersökningar.1649 Detta kan sägas sammanhänga med det som Wahlberg har framhållit om juridikens beviskrav i förhållande till det naturvetenskapliga beviskravet och anknytningen till statistiska underlag.1650
Även Armstrong har uppmärksammat relevansen av lokala skillnader
mellan lagar och rättssystem vad gäller forensiska bevis, och framhållit det
som ett problem att själva bevishanteringen inte är standardiserad.1651 Han
har även framhållit att problematiken, av dessa skäl, förutsätter både globala
och nationella lösningar.1652
Popov m.fl. har framfört en liknande uppfattning beträffande avsaknaden
av etablerade ontologiska utgångspunkter för ”digital evidence”.1653
En ytterligare konsekvens av att verksamheten är oreglerad är att det inte
finns något svenskt officiellt organ med reglerad tillsynsuppgift för att upprätthålla en kvalitetssäkring vid it-forensiska undersökningar. I avsaknad av
rättslig reglering kringgärdas verksamhetsutövningen och undersökningarna
i stället av vad som kan hänföras till området för s.k. soft law (jfr ovan). Sådana instrument har främst utfärdats i form av olika vägledningar och principer för goda seder,1654 s.k. good practices. Även standarder och ackrediteringsförfaranden har kommit att utvecklas på området.1655
I tekniskt hänseende kan missivdrivna it-undersökningar komma att företas från många olika utgångspunkter. Olika lagringsmediers innehåll är ofta
en central utgångspunkt för undersökningarna, liksom tolkningar av innehållet. Filer kan omgärdas av åtkomstskydd. Material som, avsiktligt eller
oavsiktligt, har krypterats eller placerats i s.k. oallokerade utrymmen kan
behöva identifieras. Vissa lagringsmedier kan ha ådragits fysiska skador vil1647

Se a.st. Se även p. 5.2 i SS-ISO/IEC 27043:2015.
Jfr t.ex. Carriers diskussion om digital investigation visavi digital forensic investigation i
ovan a.st.
1649
Se Carrier i ovan a.st.
1650
Se Wahlberg i JT 2009–10 s. 890 f.
1651
Jfr Armstrong 2010, s. i.
1652
Jfr a.st.
1653
Jfr Dosis, S., Homem, I. och Popov, O., Semantic Representation and Integration of Digital Evidence, Procedia Computer Science, vol. 22, 2013, s. 1270.
1654
Om god sed vid denna typ av undersökningar, jfr t.ex. formuleringen i ab 30 i Göteborgs
tingsrätts dom 2011-02-07 i mål nr B 876-09. Såvitt gäller t.ex. provning av kemikalier har
motsvarande goda laboratorieseder antagits genom förordningen (1991:93) om införande av
OECDs principer om god laboratoriesed.
1655
Se vidare i avsnitt 3.6.2.2.
1648
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ket kan förutsätta särskild hantering och andra metoder än med icke skadade.1656 Övergripande metainformation, dvs. information om annan information, kan vara vad som eftersöks.
Det befintliga informationsinnehåll som i tekniskt hänseende är möjligt
att utfå vid undersökningar av det här slaget kan övergripande sägas vara
betingat av utrustningen,1657 den personella kompetensen1658 och använda
metoder1659.
3.6.2.1

Verksamhetsutövningen inom offentlig och privat sektor

Verksamhetsutövningen inom den offentliga sektorn kan övergripande delas
in i den som utförs vid de polisiära myndigheterna (Polismyndigheten
respektive SÄPO),1660 andra brottsbekämpande myndigheter samt övriga förvaltningsmyndigheter.
År 2012 uppgav Rikspolisstyrelsen att det sedan föregående år pågått en
särskild satsning på att anställa bl.a. civil personal med specialistkompetens
inom polisen i hela landet, däribland ”it-forensiker”.1661 Denna personalkategori sades (2011) vara bland de tre största hos de polisoperativa enheterna.1662
Den tidigare uppdelningen i 21 enskilda polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen
och SKL ersattes den 1 januari 2015 av Polismyndigheten och SÄPO.1663 NFC
(f.d. SKL) införlivades samtidigt organisatoriskt inom Polismyndigheten, som i
sin tur har indelats i sju polisregioner.1664

Före polisorganisationsreformen bedrevs den it-undersökande verksamheten vid respektive polismyndighet utan någon gemensam övergripande
styrning och med varierande lokal bemanning.1665 I samband med polisens
omorganisation lämnades NFC ett nationellt huvudansvar för Polismyndig1656

Jfr t.ex. SKL, Analysbesked, dnr 2011012129, 2011-11-01.
Se vidare i avsnitten 3.6.3.2–3.6.3.3.
1658
Se vidare i avsnitt 3.6.3.4.
1659
Se vidare i avsnitt 3.6.3.5.
1660
Missivdrivna it-undersökningar utförs både inom Polismyndigheten och vid SÄPO. Om
de polisoperativa enheternas it-forensiska analyser, se t.ex. prop. 2014/15:63 s. 22. Om sådan
verksamhet vid SÄPO, se t.ex. Ds 2014:18 s. 67 och 151 samt Säkerhetspolisen (utg.), IT är
med i alla våra brottsutredningar, 2014–2015. Vid SÄPO har t.ex. sådan verksamhet utövats
inom Enheten för Informationssäkerhet och Bevissäkring i IT-miljö, jfr SOU 2005:71 s. 108.
1661
Se bet. 2012/13:JuU1 s. 53.
1662
SOU 2011:47 s. 100.
1663
Se t.ex. SOU 2015:23 s. 109.
1664
Se t.ex. prop. 2013/14:110 s. 407 samt Genomförandekommittén För Nya Polismyndigheten (utg.), Slutredovisning från Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Mars
2015, s. 20.
1665
Se SOU 2012:13 s. 217, jfr även Rikspolisstyrelsen, Inspektion av polismyndigheternas
förmåga att handlägga IT-brott, Tillsynsrapport 2014:2, 2014, s. 1.
1657
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hetens forensiska verksamhet och det som kallats den forensiska processen.1666 I slutredovisningen från Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (2015) beskrevs den it-forensiska processen enligt följande:
”Att inför eventuell- eller under beslutad förundersökning identifiera, säkra,
analysera och värdera digital information. Resultaten kan användas som bevis i
rättssal och/eller som underlag för undersökningsrelaterade beslut. Spårbarhet,
kvalitet, resultat och värdering ska vara transparanta [sic!] och hålla för
granskning i en rättssäker process. Oavsett var i landet undersökningen har
genomförts ska den har [sic!] gjorts med enhetliga metoder och repetitiva [sic!]
och under lika förutsättningar beträffande kunskap, utrustning och värdering.” 1667

NFC:s verksamhet och organisation regleras övergripande i 2 b § p. 3
PolL och 11–13 §§ samt i 35 § andra strecksatsen och 53 § PolInstF.1668 Med
den aktuella organisatoriska uppdelningen vid NFC kategoriseras den operativa verksamheten i fyra huvudsektioner med respektive undergrupper.1669
Inom sektionen Informationsteknik undersöker man bl.a. system och servrar
av viss komplexitetsgrad samt elektronik och programvaror som är okända,
främst i syfte att fastställa användningsområde och funktionalitet.1670 Även
lagringsmedier och inspelningsutrustning analyseras (ljud och bild) och man
utför äkthetsanalyser och restaureringar av video-, bild- och ljudmaterial.1671
Antalet ”it-undersökningar” vid f.d. SKL har uppgetts ha ökat under senare
år.1672

1666

Se dir. 2013:121 s. 1. Jfr även 2 b § p. 3 PolL samt 35 § andra strecksatsen PolInstF.
Se p. 3.3 i Genomförandekommittén För Nya Polismyndigheten (utg.), Slutredovisning
från Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Mars 2015, OP-16 It-forensik, Slutrapport, 2014–12-18, s. 8 (pdf-sida 1558). Jfr även prop. 2013/14:110 s. 393 där den forensiska processen beskrivs avse ”...hanteringen av forensiska frågeställningar i sin helhet från
brottsplats till domstol”.
1668
Se även prop. 2013/14:110 s. 406 ff. samt s. 577, bet. 2013/14:JuU23 och rskr. 2013/14:
262. Jfr även den nu upphävda förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium.
1669
Om NFC:s organisatoriska uppbyggnad, se NFC, NFCs organisation, NFC-03.01, 201502-12, s. 1. Om SKL:s tidigare verksamhetsområden och struktur under 1970- och 1980-talet,
se t.ex. Ds S 1986:3 s. 140 ff. samt s. 318 ff. Om den föregående strukturen, se Ds 2013:22 s.
28, SOU 2006:63 s. 68 samt Polismyndigheten (utg.), Nationellt forensiskt centrum NFC,
lydelse 2015-05-26. Utöver de fyra operativa enheterna finns även den administrativa enheten
för Förvaltning och service, se t.ex. Ds 2013:22 s. 28. En översiktlig inblick i SKL:s verksamhet och ärendetyper ges i a.a., s. 27 ff., för en fördjupad inventering av SKL:s kriminaltekniska verksamhet, se SOU 2006:63 s. 139 ff.
1670
Jfr SOU 2006:63, s. 158 ff. samt Polismyndigheten (utg.), Kriminalteknik Dokument och
IT, lydelse 2015-05-22.
1671
Jfr a.st.
1672
Se Ds 2013:22 s. 28.
1667
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SKL uppgav 2011 att man inom ramen för digital restaurering av bildfiler även
kunde återskapa raderade eller skadade bild- eller videofiler från t.ex. minneskort
i mobiltelefoner eller datorers hårddiskar.1673

Polisiära missivdrivna it-undersökningar har inte gjorts till föremål för
någon särskild verksamhetsspecifik lagstiftning. Vid NFC präglas i stället
denna verksamhet av förhållandevis detaljerade interna styrdokument som
upprättats i olika serier.1674 Styrdokumenten har ingen rättsligt bindande verkan utan får i stället betraktas som allmänna råd1675 för tillämpningen av 12 §
PolInstF. Råden får antas främst gälla den höga vetenskapliga nivå på vilken
NFC:s verksamhet ska bedrivas och som den vetenskapligt meriterade forskningsledaren har ansvar för.
Genom de ackrediteringsförfaranden som Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll (SWEDAC)1676 bedriver tillsyn över finns indirekta rättsliga anknytningsmoment till vissa av styrdokumenten. Sedan 2012 har t.ex. fyra standardförfaranden och två metodbeskrivningar vid NFC ackrediterats av SWEDAC.1677

Inom den offentliga sektorn utförs missivdrivna it-undersökningar självständigt även hos ett flertal andra myndigheter. Några exempel är EBM,1678
Skatteverket,1679 Tullverket,1680 Konkurrensverket,1681 Kronofogden,1682 Försvarsmakten1683 och Försvarets radioanstalt1684.

1673

Se SKL, Årsberättelse 2010, 2011, s. 11.
Se vidare i avsnitt 3.6.3.5.
1675
Jfr 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725).
1676
Myndighetens verksamhet är fastställd i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Jfr även lagen (2011:791) samt förordningen
(2005:894) om ackreditering och teknisk kontroll. SWEDAC har även utfärdat föreskrifter i
författningsserien STAFS, se t.ex. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering samt (STAFS 2011:33) om
ackreditering av laboratorier.
1677
De som ackrediterats är NFC (SKL), Standardförfarande för undersökning av IT-utrustning, Do-SF026, 2014-01-02; Standardförfarande för avbildning av data i IT-utrustning, DoSF027, 2012-05-21; Standardförfarande för återskapande av lösenord, Do-SF028, 2012-0521; Standardförfarande för analys av data i datorbaserad IT-utrustning, Do-SF029, 2012-0521; Metodbeskrivning för återskapning av Linux LVM/LVM2 (Logical Volume Manager), DoM001, 2012-05-21 och Metodbeskrivning för återskapning av lösenord i Windows XP, DoM002, 2012-05-21. Ackrediteringarna har skett enligt ISO-standarden SS-EN ISO/IEC
17025:2005, se bilaga 2c till SWEDAC:s beslut om ackreditering, ackrediteringsnr 1521,
2015-01-01, s. 2. Jfr även Engström, L., IT-forensiska undersökningar vid SKL ackediterade
[sic!], Kriminalteknik (utg.), nr 3, 2012, s. 4 f.
1678
Se t.ex. prop. 2014/15:94 s. 54, Ds 2014:18 s. 67 samt EBM, Yttrande över promemorian
Ds 2014:28..., dnr EBM A-2014/0261, 2014-06-30, s. 1.
1679
Jfr t.ex. Göteborgs tingsrätts dom 2011-02-07 i mål nr B 876-09, s. 40 f. samt Jobbsafari
(utg.), Skatteverkets platsannons IT-forensiker, Göteborg, publicerad 2015-02-23.
1680
Jfr t.ex. JO 2012/13 s. 169.
1674
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Någon samordnad myndighetsgemensam ansats, t.ex. för kvalitetssäkring
eller utformning av kompetenskrav vid rekrytering, tycks inte ha gjorts. De
respektive verksamheterna, som ofta benämns it-forensiska, bedrivs därför
på varierande sätt, med olika kompetens- och kvalitetsnormer och från olika
utgångspunkter.
I en utlyst aspiranttjänst vid SKL (2011) angavs som explicita kvalifikationskrav
“akademisk examen på magisternivå eller motsvarande”.1685 Tjänsten innefattade
även en intern utbildning om ytterligare ca två år med efterföljande examination
för behörighet att självständigt arbeta med forensiska frågeställningar som itforensiker.1686 Vid en tjänsteutlysning för it-forensiker (2015) vid Skatteverket
fordrades i akademiskt hänseende ”...en avslutad högskoleutbildning om minst
120 poäng/180 högskolepoäng inom relevant ämnesområde, gärna IT-forensik,
IT eller systemutveckling.”1687

Med utgångspunkt i lämnade normgivningsbemyndiganden kan varken
Polismyndigheten eller SÄPO meddela föreskrifter om den it-forensiska
verksamheten, exempelvis vad gäller krav på metoder, utrustning eller kompetens.1688

1681

Jfr prop. 2014/15:96 s. 8 ff. Se även SOU 2013:16 s. 159 ff. samt Brändt m.fl. i JT 2011–
12 s. 452 ff. Jfr även prop. 2011/12:1, utgiftsområde 24, s. 51 och 66 samt prop. 2012/13:1,
utgiftsområde 24, s. 41. Vid Konkurrensverkets platsundersökningar sker i praktiken både
fysisk och logisk ackvisition. Samtliga lagringsmedier som finns i den granskades lokaler (undersökta objekt) kan göras till föremål för logisk ackvisition genom kloning på plats, se prop.
2014/15:96 s. 8 f. Regeringen uttalade 2013 att frågan om en rättslig reglering av Konkurrensverkets möjligheter att vid en platsundersökning ta om hand elektroniskt lagrad information
för fortsatt granskning och kopiering i verkets lokaler bör övervägas ytterligare, se prop.
2013/14:135 s. 23. Enligt ett lagförslag ska Konkurrensverket även beredas utrymme för att
fysiskt ackvirera klonade lagringsmedier till verkets egna lokaler efter samtycke från den
granskade, se prop. 2014/15:96 s. 4 och 12 ff.
1682
I Kronofogdens S-handbok anges t.ex. att granskningsledare, vid bevissäkring enligt SFL,
har med sig ”egna dataexperter, s.k. IT-forensiker” som biträder vid logisk eller fysisk ackvisition, jfr p. 1.3 i Kronofogden, S-HANDBOK Bevissäkring m.m., 2014-01-27, s. 14. Om
granskningsledare, se t.ex. 3 kap. 8 § samt 45 kap. 13–14 §§ SFL.
1683
Inom IT-försvarsförbandet (ITF) ingår t.ex. Försvarsmaktens Computer Emergency Response Team (FM CERT) som utgör Försvarsmaktens resurs för it-incidenthantering på strategisk och operativ nivå, jfr t.ex. SOU 2015:23 s. 102 samt prop. 2011/12:1 s. 31. Jfr även t.ex.
Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, 2013 (ändr. 2014), s. 211 f.
1684
Se SOU 2015:23 s. 106 f. samt SOU 2005:71 s. 24 och 108.
1685
Se SKL, Dokument- och informationsteknikenhetens tjänsteutlysning SKL söker en
forensikeraspirant för undersökning av IT-utrustning, 2011-10-07.
1686
Se a.a.
1687
Se Jobbsafari (utg.), Skatteverkets platsannons IT-forensiker, Göteborg, publicerad 201502-23.
1688
Jfr t.ex. SOU 2012:13 s. 217. Jfr även 2 a §, 5 § 1 st. och 30 § PolL, 20 § polisförordningen (2014:1104), 55–56 §§ PolInstF samt 29–30 §§ förordningen (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen.
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För att identifiera felkällor kan därför finnas anledning att göra vissa analogier med befintlig reglering på andra områden. Detta behandlas vidare i
avsnitt 3.6.2.2.
Genom förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen
att meddela föreskrifter m.m., har bl.a. föreskrifter om utfärdande av intyg inom
hälso- och sjukvården m.m. meddelats.1689 Genom 10 § förordningen (2007:976)
med instruktion för Rättsmedicinalverket har även RMV1690 bemyndigats att
meddela föreskrifter bl.a. i fråga om förfarandet vid rättsmedicinska undersökningar enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m.

Mot bakgrund av verksamhetens natur torde undersökningarna i förvaltningsrättsligt hänseende vara att hänföra till s.k. faktiskt handlande inom
ramen för myndigheternas faktiska förvaltningsverksamhet.1691 För denna
slutsats talar bl.a. det faktum att det för all forensisk verksamhet inom Polismyndigheten gäller vissa undantag från allmänna krav på föredragning och
dokumentation av beslut som uppställs enligt myndighetsförordningen
(2007:515).1692 Detta skulle innebära att merparten av FL:s bestämmelser inte
är tillämpliga under missivdrivna it-undersökningar.1693 Upprättandet av dokumentation i enskilda fall i anledning av sådana undersökningar är dock att
hänföra till ärendehandläggning (se vidare i avsnitt 3.6.3.6).1694
Lagförslaget i Informationshanteringsutredningens slutbetänkande om en särskild myndighetsdatalag omfattar inte brottsbekämpande och brottsutredande
verksamhet.1695 Förslaget innefattar i övrigt reglering som skulle bli tillämplig på
övriga förvaltningsmyndigheters it-forensiska verksamhet.
1689

SOSFS 2005:29.
Rättsmedicinalverkets ansvar för rättsmedicinsk, rättskemisk, rättsgenetisk och rättspsykiatrisk verksamhet framgår av 1–2 §§ förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket, se även SOU 2006:63, s. 67. Rättsmedicinska undersökningar har för svensk del
anor från 1600-talet och de första läroböckerna på ämnet utkom i Sverige under 1700-talet, se
t.ex. Gustafsson, T., Läkaren, döden och brottet, ak. avh., 2007, s. 11 ff. samt Ds S 1986:3 s.
31. Se även vidare i t.ex. SOU 2006:63 s. 77 ff. Om aktuella förutsättningar för rättsmedicinska undersökningar, se lagen (1995:832) om obduktion m.m. Om rättskemisk och rättsgenetisk verksamhet, se t.ex. SOU 2006:63 s. 97 ff. Om rättspsykiatrisk verksamhet, se t.ex. a.a., s.
117. Jfr även lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning.
1691
Om gränsdragningen mellan ärendehandläggning och faktiskt handlande, se vidare i t.ex.
Bohlin, A. och Warnling-Nerep, W., Förvaltningsrättens grunder, 2007, s. 61 ff.
1692
Enligt 58 § p. 4 PolInstF ska bestämmelserna i 20 och 21 §§ myndighetsförordningen
(2007:515) om föredragning och om myndighetens beslut inte tillämpas i ärenden om forensisk verksamhet.
1693
De s.k. servicebestämmelserna i 4–6 §§ FL äger generell tillämplighet, se t.ex. Bohlin, A.
och Warnling-Nerep, W., Förvaltningsrättens grunder, 2007, s. 61.
1694
Se not 1691.
1695
Se SOU 2015:39 s. 21, 23, 47 och 52. I utredningens tilläggsdirektiv angavs bland annat
att den nuvarande regleringsformen för personuppgiftsbehandling, genom nationell författningsreglering kompletterad av registerförfattningar, inte längre kan tas som utgångspunkt i
1690
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Att undersöka lagringsmedier som använts för personella syften medför
vidare ofta någon form av personuppgiftsbehandling. Sådan behandling kan
aktualiseras vid tillskapande, eftersökande, ackvisition, kommunikation och/
eller representationstillämpning.1696
I den brottsbekämpande verksamheten vid Polismyndigheten (inklusive
NFC), SÄPO och EBM regleras personuppgiftsbehandlingen i stor utsträckning i PDL.1697 Viss problematik har uppenbarats i samband med personuppgiftshanteringen vid de tidigare polismyndigheterna.
Datainspektionen meddelade 2012 ett föreläggande mot en f.d. polismyndighet
om att upphöra med personuppgiftsbehandlingen i samband med registrering av
uppgifter från ”tömda” mobiltelefoner.1698 Vid inspektionens tillsyn gjordes bedömningen att 98 % av de kontrollerade uppgifterna var registrerade utan lagstöd.1699 Efter tillsyn vid en annan polismyndighet meddelade inspektionen ett
föreläggande om att bland annat utarbeta skriftliga rutiner om säkerhetsåtgärder i
samband med personuppgiftsbehandlingen på ”mobila enheter (mobila lag[-]
ringsmedia)”.1700

Av verksamhetsutövarna inom den privata sektorn, dels de som marknadsför utförandet av missivdrivna it-undersökningar, dels de som förekommer bland det särskilda praxisunderlaget,1701 är ett flertal klassificerade med
SNI-koder i 62- och 63-serierna.1702 Bland verksamhetsutövarna märks samtidigt företag med andra verksamhetsområden som revisionsbyråer och intresseorganisationer m.fl.
Vissa situationer som föranleder sådana uppdrag kan beskrivas som
karakteristiska. I arbetsrelaterade förhållanden uppkommer ibland behov av
undersökningar i bevissyfte.1703 Ett företag kan t.ex. hysa misstankar om externa intrång (eller intrångsförsök) i företagets it-system, eller om oegentligheter från internt håll.

beaktande av EU-kommissionens tidigare förslag till dataskyddsförordning, se a.a., s. 754.
Om EU-kommissionens förslag och den politiska överenskommelsen år 2015, se noterna
690–691 i denna avhandling.
1696
Jfr även not 689 i denna avhandling.
1697
Se 1 kap. 2 § PDL.
1698
Se Datainspektionens beslut, dnr 1849-2011, 2012-04-26.
1699
Se a.a.
1700
Se Datainspektionens beslut, dnr 280-2013, 2014-01-30.
1701
Se avsnitt 1.5.1.
1702
Klassificering enligt den av SCB tillämpade Standard för svensk näringsgrensindelning
(SNI). Exempel på vanliga klassificeringar av dessa aktörer är SNI-koderna 62090 Andra IToch datatjänster (t.ex. återskapande av data efter datorkrasch) och 62020 Datakonsultverksamhet (utveckling av datasystem) m.fl.
1703
Jfr t.ex. Vene, E., Lag & Avtal (utg.), It-detektiven: Så säkras spåren i datorn, 2015-0226.
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Sådana undersökningar kan t.ex. föranledas av arbetsgivarens misstanke om att
arbetstagarens befattning med verksamhetskänslig, immaterialrättsligt skyddad
och/eller hemlig information har ägt rum för illojala och/eller brottsliga syften.1704 Ett typfall är då informationen används av en tidigare anställd inför uppstarten av en med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Sådant agerande kan
parallellt föranleda både straffrättsligt ansvar och arbetsrättsligt skadeståndsansvar, se t.ex. Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2012-02-11 i mål nr B
1529-12 (trolöshet mot huvudman) och AD 2013 nr 24 (skadestånd på grund av
brott mot FHL).1705

Konkurrensverkets respektive EU-kommissionens utredningar av konkurrensärenden enligt 5 kap. konkurrenslagen (2008:579) [cit. KonkL] kan
också föranleda behov av sådana undersökningar. Enligt 3 kap. 12–15 §§
KonkL bereds granskade företag möjligheter att åtnjuta eftergift (12 §) eller
nedsättning (13 §) av en annars överhängande – och i vissa fall betydande –
konkurrensskadeavgift. Undersökningsföretagets uppgift kan i en sådan situation vara att skapa förutsättningar för att kunna lämna Konkurrensverket
och/eller EU-kommissionen nödvändig information och bevisning (jfr 3 kap.
14 § p. 1 KonkL).1706
Utredningen om effektivare konkurrenstillsyn föreslog en lagbestämmelse som
skulle ge Konkurrensverket möjlighet att efter en platsundersökning, i sina egna
lokaler, få granska bokföring och andra affärshandlingar genom att ta kopior av
påträffade affärshandlingar.1707 I beaktande av vissa rättssäkerhetsaspekter som
flera av remissinstanserna framförde ansåg regeringen att frågan borde övervägas
ytterligare.1708 Ett förslag om en rättslig reglering av Konkurrensverkets möjligheter att ackvirera elektroniskt lagrad information för fortsatt granskning och
kopiering i verkets egna lokaler lämnades därefter.1709 Enligt förslaget förutsätts
att den som granskas samtycker till åtgärden.1710
I MD 2015:15 avslogs en ansökan från Konkurrensverket om fortsatt granskning i verkets lokaler med stöd i 5 kap. 3 § KonkL. Konkurrensverket hade vid
en tidigare beslutad platsundersökning eftersökt och ackvirerat elektroniskt lagrad information hos ett bolag. Informationen hade därefter medtagits till Konkurrensverkets lokaler (med bolagets samtycke). Ansökan avsåg ytterligare undersökningar av det medtagna materialet vilket bolaget motsatte sig. MD fann att en
1704

Viss relaterad praxis har redovisats i SOU 2008:63 s. 371 ff. Jfr även t.ex. Wahlberg, S.,
IT-forensisk bevisning allt vanligare inom civilrätten - används ofta för att avslöja anställda,
Dagens Juridik (utg.), 2012-05-15.
1705
Jfr dock motsatt utgång i AD 2015 nr 35.
1706
It-undersökningsföretag anlitas även i förebyggande syfte för att vidta åtgärder inför
sådana granskningar. Om Konkurrensverkets faktiska tillvägagångssätt för bevissäkring och
hantering av digitalt lagrat material vid platsundersökningar, se SOU 2013:16 s. 152 ff. samt
prop. 2014/15:96 s. 8 ff.
1707
Se prop. 2013/14:135 s. 20 samt SOU 2013:16 s. 25 och 214 ff.
1708
Se prop. 2013/14:135 s. 22 f.
1709
Se prop. 2014/15:96 s. 4 och 12 ff.
1710
Se a.a., s. 12 ff.
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sådan åtgärd, under de givna omständigheterna, inte var lagligen grundad (p. 71),
främst med hänvisning till legalitetsprincipen (pp. 62–73).

Också enskilda personer upplever behov av att anlita undersökningsföretag. Man kan t.ex. behöva utvinna information ur havererad eller blockerad
utrustning.1711 Mobiltelefoner med önskvärda kontaktuppgifter eller sms
m.m. kan ha satts ur bruk, exempelvis genom att hamna under vatten, och
datorer med relevant innehåll kan av olika skäl ha slutat fungera. Ett annat
behov är att spåra stulen utrustning, eller att få kännedom om huruvida viss
utrustning är övervakad, och i förekommande fall, vart den obehörigt åtkomna informationen befordras. Även konsumenter vänder sig till undersökningsföretag med behov av informationsverifiering, t.ex. inför kommande
tvister mot försäkringsbolag, resebyråer eller andra varu- och tjänsteleverantörer.
Tilltalade i brottmål kan, som tidigare nämnts, uppleva behov av undersökningar för att efterforska eller ackvirera motbevisning.
Verksamhetsinriktningarna varierar bland olika undersökningsföretag. En del
undersökningsföretag anlitas t.ex. även för att identifiera, ackvirera, modifiera,
dölja eller förvanska internetrelaterad information. Sådan information kan t.ex.
avse en viss persons förehavanden vid vissa tider, en viss persons umgängeskrets
eller vad en viss person har skrivit på sociala medier och webbplatser. Ibland
önskas uppgifter på metainformatorisk nivå om vilken information som finns
tillgänglig på internet om en viss person. Det förekommer även att undersökande
subjekt från den privata sektorn får i uppdrag att analysera material som utbekommits av offentliga aktörer, t.ex. genom Kronofogdens försorg efter verkställighet av editionsförelägganden enligt 38 kap. 5 § RB, eller av immaterialrättsliga sanktionsmedel som intrångsundersökningar.1712

I vissa hänseenden kan den offentliga och privata verksamhetsutövningen
sägas sammanfalla. Privata företag uppges exempelvis vara anlitade av
myndigheter, inte bara för utbildningsändamål,1713 utan också för faktisk
handräckning vid myndighetsutövning,1714 och ibland även av Polismyndigheten1715. En väsentlig skillnad mellan verksamhetsutövningen inom respektive sektor är de regelverk som blir tillämpliga (se vidare nedan).
1711

Jfr t.ex. Dagens Juridik (utg.), Doktorand i rättsinformatik knäckte säkerhetsspärr i
iPhone 5 – ”en av få i världen som lyckats med det”, 2013-09-10.
1712
Uppgifterna i detta stycke baseras på personliga intervjuer med företrädare och anställda
vid, samt vissa kunder till, olika undersökningsföretag. Om Kronofogdens verksamhet i dessa
hänseenden, se t.ex. p. 4.2.1–4.2.2 i Kronofogden, S-HANDBOK Bevissäkring m.m., 2014-0127, s. 29 ff. Jfr 56 a–g §§ URL, se även prop. 2008/09:67 s. 109 ff.
1713
Såvitt gäller utbildningar hos Konkurrensverket, jfr t.ex. SOU 2013:16 s. 159 f.
1714
Såvitt gäller Kronofogdens verkställighetsåtgärder, jfr t.ex. p. 4.8.2 i Kronofogden, SHANDBOK Bevissäkring m.m., 2014-01-27, s. 47.
1715
Se t.ex. Öster, U., Digitala bevis allt viktigare i advokatverksamheten, Advokaten, nr 1,
2014, s. 23.
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I Systemangreppsdirektivet1716 anges att det är nödvändigt att främja och förbättra samarbeten mellan offentliga myndigheter och den privata sektorn (”tjänste[-]
leverantörer, producenter, brottsbekämpande organ och rättsliga myndighet[-]
er”).1717 Sådana samarbeten sägs exempelvis kunna innefatta stöd från tjänsteleverantörernas sida när det gäller att säkra potentiella bevis och att bidra till
fastställandet av gärningsmännens identitet.1718

För svensk del tycks det inte ha sammanställts några officiella uppgifter
över branschsektorn som sådan. Det saknas statistiska underlag t.ex. för en
bedömning av hur många verksamhetsutövande myndigheter och företag
som finns i landet, hur mycket verksamheten i ekonomiskt hänseende omsätter eller hur mycket den kostar staten och kommunerna. Hur många
arbetstillfällen som verksamheten genererar eller hur tillväxten har sett ut i
ett historiskt perspektiv kan därmed inte heller utläsas. Utvärderingar och
uppföljningar av verksamheten i kvalitativt hänseende saknas även generellt
bland landets förvaltningsmyndigheter.
Verksamhetsutövningen torde i de allra flesta fall innebära personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvaret är i dessa fall inte alltid tydligt fördelat mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Enligt 3 § PuL åvilar detta
ansvar den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen
med och medlen för personuppgiftsbehandlingen. Enligt Datainspektionens
praxis beaktas i dessa hänseenden t.ex. skälet till behandlingen, vem som är
initiativtagare, vem som beslutar om de tekniska medel som används, dvs.
om hur behandlingen ska gå till, om vilka uppgifter som ska behandlas eller
om gallringstidpunkt m.m.1719 Innehållet i ett avtal som upprättats mellan
uppdragsgivare och uppdragstagare kan förvisso vara vägledande i detta hänseende.1720 Vid bedömningen av vem som är personuppgiftsansvarig har
Datainspektionen dock fäst vikt vid de faktiska omständigheterna i de enskilda fallen och gjort bedömningen med utgångspunkt i vem eller vilka som
faktiskt har bestämt över behandlingen.1721
I praktiken fattas dessa beslut ofta gemensamt av uppdragsgivare och
uppdragstagare. I typfallet bestämmer t.ex. uppdragsgivaren över undersökningarnas missiv medan uppdragstagaren därefter självständigt beslutar om
vilka hård- och mjukvaror och faktiska metoder som ska användas vid
undersökningen. Personuppgiftsbehandlingens ändamål och syfte torde samtidigt kunna bli föremål för många faktiska revideringar under undersökning1716

2013/40/EU Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 12 augusti 2013 om angrepp
mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF.
1717
Se skäl 23 i a.a.
1718
Ibid.
1719
Se t.ex. Datainspektionens beslut, dnr 686-2010, 2010-07-02 samt dnr 811-2011, 201204-18.
1720
Se under rubriken ”Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde” i Öman, S. och
Lindblom, H-O., Zeteo (utg.), Personuppgiftslagen, kommentar till 6 § PuL (sept 2014, 4 u.).
1721
Se t.ex. a.st.
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arnas gång. Personuppgiftsbehandlingens fulla omfattning torde ofta inte
kunna överblickas förrän undersökningen är avslutad. Krypterad eller
”raderad” – icke återskapad – information, där föreställningsinnehållet inte
kunnat förnimmas av vare sig undersökare eller beställare, torde t.ex. knappast kunna hänföras till personuppgifter i PuL:s mening eftersom informationen då, varken direkt eller indirekt, kan hänföras till levande fysiska
personer (jfr 3 § PuL).
Ytterligare problematik ligger i tolkningen av vad som egentligen utgör
ett ändamål i PuL:s mening (jfr 3 §). Ett yttre ändamål med undersökningen
torde i praktiken alltid formuleras av uppdragsgivaren. Undersökare kan som
anförts dock även komma att formulera ändamål, i form av delmål, vid
undersökningen. Personuppgiftsbehandling kan också komma att ske för
andra ändamål än de som förutsågs då behandlingen inleddes. Något allmängiltigt svar på huruvida även sådana delmål eller oförutsedda ändamål utgör
ändamål i PuL:s mening kan inte ges, utan får bli föremål för bedömning i
det enskilda fallet.
En ytterligare vattendelare såvitt gäller bedömningen av personuppgiftsansvarets fördelning har anförts av Öman m.fl. Den fråga som formulerats är
om man över huvud taget kan betrakta den som inte har rättslig eller faktisk
möjlighet att ändra, komplettera eller radera uppgifterna, som personuppgiftsansvarig.1722 Öman m.fl. har anfört uppfattningen att frågan måste besvaras nekande om dessa möjligheter inte finns, eftersom man då inte har någon
bestämmanderätt över ändamålen med och medlen för behandlingen (jfr 3 §
PuL).1723
Mot denna uppfattning kan emellertid, i ett offentligrättsligt sammanhang,
ställas utgången i HFD 2012 ref 21.
Med anledning av vissa av Försäkringskassans elektroniska självbetjäningstjänster (bl.a. en sms-tjänst för anmälan av tillfällig föräldrapenning) beslutade Datainspektionen att förelägga kassan att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys, jfr
31–32 och 43 §§ PuL.1724 Trots att kassan saknade faktisk möjlighet att påverka
hur uppgifterna hanterades innan de blev tillgängliga för kassan slog HFD fast
att kassan var personuppgiftsansvarig för uppgifterna.

Som rättslig utgångspunkt betraktat ger det av Öman m.fl. anförda upphov till vissa betänkligheter i samband med missivdrivna it-undersökningar.
Inledningsvis får med ändring, komplettering eller radering förstås all informationsförändring som potentiellt kan påverka uppgifternas riktighet och/
eller fullständighet. Såvitt gäller rättsliga möjligheter att påverka uppgifterna
1722

Se t.ex. a.st.
Se a.st. Se även Domstolsdatautredningens analogivis tillämpbara resonemang om domstolarnas personuppgiftsansvar för publika eller allmänt tillgängliga rättsdatabaser m.m. som
domstolarna via internet kan tillgå men inte påverka, SOU 2001:32 s. 105 f.
1724
Se HFD 2012 ref 21.
1723
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torde dessa kunna inskränkas till att avse avtalsrättsliga förhållanden där
överträdelser i vissa fall kan få straffrättsliga konsekvenser (t.ex. ansvar för
dataintrång enl. 4 kap. 9 c § BrB). Vid oklara avtalsförhållanden kan gränsdragningssvårigheter uppstå.
Svårigheter möter även att anta faktiska möjligheter att förändra informationsinnehållet som utgångspunkt för bedömningen av personuppgiftsansvarets fördelning. Det handlar i dessa fall främst om subjektiva kriterier. Undersökarens faktiska möjlighet att påverka uppgifterna kan variera från fall
till fall, och vara beroende av vilka verktyg som finns tillgängliga för undersökaren, eller på marknaden, och av undersökarens individuella färdigheter
m.m.
Av det ovan anförda följer sammanfattningsvis att personuppgiftsansvar
vid missivdrivna it-undersökningar kan åvila uppdragsgivaren, även om denne inte har faktisk möjlighet att påverka uppgiftshanteringen vid själva
undersökningen. Personuppgiftsansvar skulle också kunna åvila både uppdragsgivare och uppdragstagare, även när det t.ex. angetts att uppdragstagaren endast ska betraktas som personuppgiftsbiträde i ett mellan parterna
upprättat avtal (jfr 3 och 30–31 §§ PuL).
Det kan härmed således finnas anledning för såväl uppdragsgivare som
uppdragstagare inom den privata sektorn att uppmärksamma PuL:s reglering,
inte minst vad gäller det principiella förbudet mot personuppgiftsbehandling
av lagöverträdelser (21 §),1725 anmälningsplikt (36 § 1 st.),1726 informationsskyldigheten att självmant efterleva gentemot behandlade (23–27 §§, jfr även
5 a §) samt skadestånds- och straffsanktioneringen (48–49 §§).
Viss problematik med gränsdragningen vid personuppgiftsbehandlingen i
övrigt, mellan it-forensisk respektive annan verksamhet, har uppmärksammats tidigare i avhandlingen.1727
3.6.2.2

Vägledning vid identifiering av felkällor

Såvitt gäller missivdrivna it-undersökningar finns särskilda felkällor utöver
dem som tidigare identifierats i samband med bevishantering (avsnitten 3.1–
3.5). Utöver de särskilt utformade soft law-instrumenten kan även viss reglering tillämpas analogivis som vägledning vid felkällornas identifiering.
Främst gäller detta it-undersökningar som presenteras i form av skriftligen
avfattade utlåtanden. Av intresse i dessa sammanhang är företrädesvis den
aktuella regleringen som kringgärdar rättsintyg. Relevanta och allmängiltiga
1725

Jfr t.ex. Datainspektionens remissuttalande beträffande behandling av ”elektroniska spår”
såsom ip-nummer, se prop. 2013/14:123 s. 33. Se även t.ex. Datainspektionens beslut, dnr
1631-2006 samt dnr 1632-2006, 2006-12-15. Se även undantagen från förbudet i DIFS 2010:1
utifrån 9 § PuF. Se även t.ex. det explicita undantaget från förbudet för upphovsrättsinnehavare i 53 g § URL.
1726
Se även undantagen enligt 3-5 §§ PuF samt DIFS 2013:1.
1727
Se ovan under avsnitt 3.6.2.
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aspekter av sådana intygsutfärdanden har reglerats i lag samt på förordningsoch föreskriftsnivå.
Innan termen rättsintyg legaldefinierades 2005, användes den oftast som
beskrivning av ett av läkare avgivet skriftligt utlåtande rörande en levande
person,1728 vars huvudsakliga funktion var att användas som bevisning i rättegång.1729 Det uppmärksammades att vissa rättsintyg inte uppfyllde erforderliga krav i kvalitativt hänseende. Kritiken uttalades bland annat med avseende på utformning och materiellt innehåll. Många rättsintyg bedömdes vara
behäftade med sakliga och språkliga brister och kritiserades även för att
sinsemellan skilja i systematisk uppbyggnad.1730 Någon myndighet med särskilt ansvar för utfärdande av rättsintyg fanns inte enligt den tidigare ordningen.1731 Proaktiva frågor om utbildning och fortbildning av rättsintygens
utfärdare, liksom kvalitetssäkring av intygen, lämnades därmed öppna.1732
Rättsintygens varierande kvalitet ådrogs omfattande kritik och den översyn
som företogs 2003 av den dittillsvarande fragmenterade ordningen för rättsintygens utfärdande ledde till regleringsförslag.1733 År 2005 fastställdes minimikrav och tillsyn avseende rättsintyg genom lag och förordning i RintL och
RintF.1734 Inför RintL:s tillkomst uttalades det, såsom ett regleringens ratio
decidendi, att det var av stor vikt att rättsväsendet gavs tillgång till bästa
möjliga underlag för sina ställningstaganden.1735
Detta skäl kan anföras gemensamt för missivdrivna it-undersökningar.
Det överensstämmer bl.a. med vad som internationellt tidigare har uppmärksammats som ett problemområde i samband med missivdrivna itundersökningar som bevisning.1736 Vissa analogier förefaller därmed lämpade
för att identifiera dels bevisningens felkällor, dels bevisvärdessänkande
respektive bevisvärdeshöjande bedömningskriterier.1737
Såvitt gäller rättsintyg har även föreskriftsrätt utnyttjats på myndighetsnivå. Lagbestämmelserna kompletteras i praktiken av Socialstyrelsens inter1728

Se bet. 2004/05:JuU23 s. 5. Se även Edelstam i JT 1997–98 s. 86. Edelstam har även
framhållit att rättsintyg har ytterligare funktioner, såsom att för poliser och åklagare utgöra
beslutsunderlag vid ställningstaganden om huruvida förundersökning ska inledas eller åtal ska
väckas, se a.a., s. 88 f.
1729
Se Edelstam i JT 1997–98 s. 86 samt i a.st. not 2. Jfr Ds 2003:3 s. 29 där den huvudsakliga funktionen uppges bestå i att utgöra ett bevismedel.
1730
Se bet. 2004/05:JuU23, s. 5.
1731
Se a.st.
1732
Se a.st.
1733
Se Sammanfattningen i RRK-utredningens betänkande, prop. 1990/91:93 s. 28. Se även
Ds 2003:3 s. 95 ff. och prop. 2004/05:64 s. 13.
1734
Bestämmelser som avser intygsutfärdande finns även i PatSäkL.
1735
Se prop. 2004/05:64 s. 13.
1736
Se t.ex. BCS-rapporten 2000, pp. 4.4, 6.4 (c) och 6.5 (b). Jfr även Edelstams motsvarande
diskussion för svensk del om bristfälliga rättsintyg, Edelstam i JT 1997–98 s. 92 ff.
1737
Jfr härutöver även de bevisvärdepåverkande faktorer som framhållits av Edelstam i JT
1997–98 s. 114 f. i hans motsvarande diskussion om bevisvärdering av rättsintyg.
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na föreskrifter med grundläggande principer inför och vid avfattande av
rättsintyg.1738 För ändamålet kan det således finnas anledning att utöver lag
och förordning även använda normhierarkiskt underordnad reglering.
Vissa sådana analogier görs under respektive huvudelement i avsnitten
nedan. De rättskällor som använts för ändamålet är således RintL, RintF,
PatSäkL och SOSFS 2005:291739. Samtidigt har vissa förarbetesuttalanden
och relaterade bidrag från den rättsvetenskapliga litteraturen beaktats. Att
tydlig och korrekt information i dessa hänseenden finns tillgänglig i processmaterialet har, som utgångspunkt för analyserna, presumerats vara bevisvärdehöjande. På motsvarande sätt har avsaknad av eller otydligheter i sådan
information presumerats vara bevisvärdesänkande. Analogierna har i viss
mån anpassats efter undersökningarnas natur.1740
I medicinska sammanhang görs en distinktion mellan rättsintyg, som baserats på
faktiska undersökningar, och rättsmedicinska yttranden där bedömningarna
endast har grundats på uppgifter i patientjournaler.1741 En liknande distinktion
kan göras, där missivdrivna it-undersökningar motsvarar faktiska undersökningar och yttranden avser bedömningar av missivdrivna it-undersökningar.

Härutöver finns som sagt anledning att samtidigt beakta övrigt ändamålsinriktat soft law-material. Som premisser för kvalitetssäkring vid undersökningar av lagringsmedier och digital elektronik tjänar här bl.a. referatvis anförda standardförfaranden, metod- och handhavandebeskrivningar samt
instruktioner och övriga styrdokument ur NFC:s ledningssystem.1742 I övrigt
används även vissa standarder med riktlinjer, främst från ISO/IEC, samt
olika vägledningar om god sed vid sådana undersökningar.1743
Under analysdelen i avsnitt 3.6.4 lämnas en sammanställning av de analogivis tillämpade bestämmelserna och övrigt material.
Det förs i denna del inga resonemang kring dessa källors kvalitet i sig.
Med Kellgrens karakterisering kan framställningen i dessa delar därmed betecknas som yt-normativ.1744
3.6.3
Undersökningarnas huvudelement
Vid missivdrivna it-undersökningar kan samtliga bevishanteringskategorier
aktualiseras (jfr avsnitten 3.1–3.5). Att identifiera felkällor hos sådana un1738

SOSFS 2005:29, ändrade genom SOSFS 2013:4. Om att lagregleringen i praktiken kompletteras av föreskrifter, se t.ex. hänvisningen i prop. 2009/10:210 s. 210.
1739
SOSFS 2005:29, ändrade genom SOSFS 2013:4.
1740
I fallet med rättsintyg avser t.ex. de undersökta objekten människor och inte digital elektronik eller programvara. Vissa språkliga justeringar har därför varit nödvändiga att göra.
1741
Se t.ex. Larsson och Loisel i JT 2012–13 s. 34 ff.
1742
Som tidigare anförts har detta underlag viss rättslig anknytning till 12 § PolInstF, dock
utan att vara rättsligt bindande.
1743
Även viss internationell juridisk och tekniskt orienterad litteratur används.
1744
Jfr Kellgren i SvJT 2002 s. 514 samt särskilt i a.a., not 4.
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dersökningar kan därmed innebära att själva hanteringens många olika steg
och led i hanteringen först måste identifieras. Den komplexitet som detta
medför utgör i sig ett bärande skäl till att behandla missivdrivna itundersökningars felkällor särskilt.
Utifrån den praxisanalys som genomförts inom ramen för avhandlingsarbetet1745 kan konstateras att resultat av missivdrivna it-undersökningar
åberopas som bevisning i ett flertal olika måltyper, däribland straffprocessuella, civilprocessuella och förvaltningsprocessuella mål. I detta avsnitt har
centrala aspekter på sådana undersökningar indelats i sex delmoment. Dessa
är inriktade mot att belysa olika perspektiv av undersökningsresultatens
tillförlitlighet.
Utgångspunkten för behandlingen nedan är undersökningar där minst en
uppsättning digital elektronik med lagringsmedium och programvara
(undersökande objekt) används av minst en fysisk person (undersökande
subjekt) med det övergripande syftet att ge kunskap om logiskt eller fysiskt
innehåll och/eller funktionalitet hos ett annat datorsystem, lagringsmedium
eller annan digital elektronik eller i/o-enhet (undersökt objekt). I figur 3.7
ges en översiktlig schematisk bild över undersökningarnas delmoment i
denna typsituation för missivdrivna it-undersökningar.
I avsnitt 3.6.3.1 behandlas aspekter på undersökningarnas utgångspunkter
(missiv) och i avsnitt 3.6.3.2 på de undersökta objekten. Aspekter på sådana
undersökande objekt som används som verktyg vid undersökningarna
behandlas i avsnitt 3.6.3.3 medan fokus riktas mot de personer som utför
undersökningarna i avsnitt 3.6.3.4. Aspekter på metoder och yttre förhållanden, dvs. tillvägagångssätt och omgivningar i samband med undersökningar,
behandlas i avsnitt 3.6.3.5. Det materiella och formella innehållet i och utformningen av den dokumentation och redovisning som genereras och upprättas vid undersökningarna behandlas i avsnitt 3.6.3.6.
Avsikten är inte att stipulera några vattentäta skott mellan respektive
moment. Syftet med uppdelningen är i stället att belysa olika uppkomstbetingelser och vissa samverkande synergiska effekter. Tanken är att underlätta
identifieringen av bevisningens felkällor genom att strukturera dem. Detta
svarar mot delmålen i avhandlingens tredje fokuspunkt (jfr avsnitt 1.1.4).
Sammanfattande analyser presenteras avslutningsvis i avsnitt 3.6.4.
Yttre förhållanden avser de kringliggande omgivningarna i vilka undersökningarna utförs. De metoder som tillämpas vid undersökningarna
kringgärdas av både maskinella och personella betingelser. Dokumentationens innehåll vid undersökningarna kan sägas vara av två huvudsakliga slag,
dels maskinell dokumentation (direkta representationer av maskinella resultat), dels personell dokumentation i form av redovisningar, sammanställningar och utlåtanden m.m. som gjorts av en eller fler fysiska personer.

1745

Jfr avsnitt 1.5.1.
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Figur 3.7 Missivdrivna it-undersökningars delmoment
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3.6.3.1

Undersökningsmissiv

I många fall formuleras undersökningarnas målsättning tillsammans med en
eller fler hypoteser. Genom att på förhand ange sådana ingångsvärden, preciseras och avgränsas undersökningens inriktning och premisser. Därigenom
uttrycks samtidigt det kontextuella syftet med undersökningen och dess
referensramar.
I NFC:s skriftliga redovisningar av undersökningar ska termen ändamål användas som rubrik för uppdragsbeskrivningen. 1746 Det uppställs krav på att ändamålet utformas som en hypotes mot vilken resultatet sedan ställs och prövas. 1747
Man kan notera att det enligt Lindell uppställs motsvarande krav i RB:s förarbeten på formuleringen av bevisteman, av honom benämnt sanningskravet.1748 Vid
NFC ska ändamålet även delas upp om det innehåller flera olika frågeställningar.1749 Eventuella avvikelser från ändamålet ska också anges och orsaken specificeras.1750 Samtliga utgående skrivelser ska även generellt kännetecknas av ett för
mottagaren klart språk.1751

Undersökningsresultaten kan då även relateras till de slutsatser som resultaten avses läggas till grund för. Värdet av resultatet i det enskilda fallet kan
därigenom bedömas med utgångspunkt i olika relevansprövningar, dels mellan hypotes och underlag samt undersökning, dels mellan hypotes och resultat, dels mellan resultat och den slutsats som resultatet avses underbygga (ofta formulerad som ett påstående).
I undersökningssammanhang tjänar därmed sådana hypoteser som tema
för resultatet, på liknande sätt som bevisningen gör för bevistemat i en rättegång.
Med relation till undersökningar av lagringsmedier och digital elektronik
kan sådana målsättningar, här kallade undersökningsmissiv (eller missiv),1752
komma att benämnas och formuleras på olika sätt. I många skriftliga redovisningar anges missivet under en explicit rubrik.1753 Förekommande rubricerande benämningar i praxis är, utöver ändamål,1754 exempelvis syfte,1755 mål-

1746

Se p. 7, NFC, Disposition, rubriker och anvisningar för SKL:s mallar, NFC-06.05-01,
2014-12-17.
1747
Se a.st.
1748
Se Lindell 1987, s. 103.
1749
Se i not 1746 a.st.
1750
Se a.st.
1751
Se p. 1 i a.a.
1752
Om ordvalet i detta sammanhang avseende missiv, se det anförda i not 1582.
1753
Om övrigt innehåll i dokumentation och redovisning av it-undersökningar, se avsnitt
3.6.3.6.
1754
Se t.ex. SKL, Analysbesked, dnr 2009012506, 2010-04-12, åberopat i Linköpings tingsrätts dom 2012-02-13 i mål nr B 2941-11.
1755
Se t.ex. HDab 21, s. 4 i Högsta domstolens beslut 2012-10-30 i mål nr B 1644-12.
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sättning,1756 uppdrag,1757 analys1758 och utredningsdirektiv1759 (jfr även begäran)1760.
Explicit formulerade undersökningsmissiv i hypotesform går ofta ut på att
fastställa förekomst av positivt manifesterade omständigheter. Det kan
exempelvis handla om att identifiera filer eller fastställa programvarufunktionalitet. Ett exempel på ett sådant missiv är:
”...att eftersöka digitalt lagrad information på insänt material som kan relateras
till resultat i ärende [X]...”1761

I samband med undersökningar i it-miljö kan även negativa undersökningsmissiv komma att bli aktuella, inriktade mot att visa icke-förekomster,
dvs. avsaknad av manifestationer.1762
Vid värdering av resultat från en undersökning med ett negativt missiv
torde i allmänhet högre krav uppställas på undersökningens noggrannhet i
förhållande till resultatets värde.1763
Undersökningsmissivet bildar således en teoretisk yttre ram för den undersökning som bedömaren har att värdera. Ur ett forensiskt vetenskapligt
perspektiv brukar man dela in utgångspunkterna för hypotesprövningarna i
tre nivåer (jfr engelskans levels).1764 Nivåerna avser olika undersökningsteman.
Den första, s.k. källnivån,1765 avser en källa till grund för beviset som består av
en fysisk manifestation.1766 Hypoteserna på denna nivå avser samband mellan
olika material.1767 Den andra, s.k. aktivitetsnivån,1768 har bäring på en viss aktivi1756

Se t.ex. ab 29, s. 107 i Norrköpings tingsrätts dom meddelad 2012-02-08 i mål nr B 2361-

11.

1757

Se ab 67–68, s. 121 i Stockholms tingsrätts dom 2009-07-21 i mål nr B 7460-09.
Se bilaga 1 till förundersökningsprotokollet, s. 4, åberopat i NJA 2002 s. 265.
1759
Se ab 16 i Växjö tingsrätts dom 2012-06-12 i mål nr B 3815-11.
1760
Vid NFC definieras en begäran som en från rättsväsendet inlämnad beskrivning av vilken
typ av undersökning som ska genomföras, se p. 3 i NFC (SKL), Standardförfarande för
undersökning av IT-utrustning, Do-SF026, 2014-01-02.
1761
Se SKL, Analysbesked, dnr 2010002827, 2010-12-10 åberopat i Linköpings tingsrätts
dom 2012-02-13 i mål nr B 2941-11.
1762
I RH 2013:56 förekom t.ex. det negativa bevistemat ”...till styrkande av att datorn inte har
fjärrstyrts...”, se (TR:ns) ab 63, s. 9.
1763
Detta anknyter även till vad som övergripande anförs i avsnitt 7.3.3 om negativa bevisteman.
1764
Se t.ex. Cook, R. m.fl., A hierarchy of propositions: deciding which level to address in
casework, Science and Justice 1998, vol. 38, utgåva 4, s. 232 ff. Jfr även avsnittet
”Huvudhypotes och alternativ hypotes” under rubriken ”Olika nivåer för hypoteser” i NFC,
Manual för ärendehandläggning och resultatvärdering, NFC-06.09, 2010-06-08.
1765
Se i NFC-06.09 ovan a.st., om Source level jfr även Cook, R. m.fl. i föregående not a.st.
1766
Ibid.
1767
Se i NFC-06.09 ovan a.st.
1768
Se i NFC-06.09 ovan a.st., om Activity level jfr även Cook, R. m.fl. i ovan a.st.
1758
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tet och syftar till att etablera samband mellan ett visst (eller flera) handlingsmoment och en viss individ.1769 Den tredje, s.k. brottsnivån,1770 anknyter till brottets
objektiva sida vid bedömningen av skuldfrågan.1771 Detta ingår i den rättsliga
bedömningen av huruvida en viss person i straffrättsligt hänseende har gjort sig
skyldig till brott.1772 Med utgångspunkt i svensk rätt i ett straffprocessuellt förfarande ankommer det helt på domstolen att göra denna senare bedömning.1773

Missiv kan således formuleras på olika nivåer. I samband med missivets
utformning exponeras flera felkällor. Några sådana ska behandlas i det
följande.
Missiv som har formulerats som bedömningar av aktivitetsnivån och/eller
brottsnivån (jfr ovan) fordrar att bedömaren är extra uppmärksam. Att på
brottsnivån direkt anknyta aktiviteter i it-miljö till en viss person förutsätter
information som undersökare i allmänhet inte har tillgång till utan egna
vittnesiakttagelser (jfr även diskussionen i avsnitt 3.6.3.4). Eventuella
slutsatser om sådana samband är därmed i allmänhet dragna genom undersökarens egna slutledningar, alternativt spekulationer. Sådana utsagor fordrar
att bedömaren kritiskt granskar vad utsagorna grundas på. Bedömaren bör
samtidigt uppmärksamma skillnaden mellan missiv som går ut på att anknyta
en viss person till brott (aktivitetsnivån), respektive missiv som går ut på att
hitta spår efter aktiviteter som sedan, i sin tur, kan subsumeras under rekvisit
för ett brotts objektiva sida (vilket – analogivis – kan sägas tillhöra källnivån). Utsagor av det förra slaget bör ägnas den särskilda uppmärksamhet
som nu betonats.
Så som ovan anförts ankommer det exklusivt på domstolen att göra rättsliga kvalificeringar på brottsnivån, vilket innefattar bedömningar av skuldfrågor. Att ett missiv är formulerat utifrån aktivitets- eller brottsnivån kan
således indikera att undersökningen inte har utförts från vetenskapligt objektiva utgångspunkter. Slutsatser som grundas på en undersökning som utförts
med sådana missiv torde rent allmänt kunna helt frånkännas värde som
bevis. Här finns emellertid ett ytterligare caveat. Det faktiska missivet kan
nämligen vara ett annat än det angivna. Missivets formulering kan exempelvis ha utformats otydligt eller missvisande samtidigt som det faktiska missivet kan vara fullt vetenskapligt underbyggt.1774 Det finns således anledning
för bedömaren att varsamt och noggrant analysera innebörden av sådant be1769

Se Cook, R. m.fl. i ovan a.st. Jfr dock en härifrån något avvikande beskrivningen i NFC06.09.
1770
Se i NFC-06.09 ovan a.st. Om Offence level jfr även Cook m.fl. i ovan a.st.
1771
Jfr a.st.
1772
Jfr a.st.
1773
Se även t.ex. i NFC-06.09 ovan a.st.
1774
Vid (f.d.) SKL har man t.ex. tidigare anfört att syftningsfel i allmänhet kännetecknar
”polisiärt skrivande”, jfr SKL, Kriminaltekniska protokoll Disposition, innehåll och språkbruk, 2009, s. 21.
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vismaterial och att, när så är påkallat, utröna eventuella oklarheter i detta
hänseende.
Följande exempel kan åskådliggöra den anförda problematiken:
I ett mål om dataintrång hade målsägandens dator undersökts av it-forensiker vid
SKL med utredningsmissivet ”...att söka spår av dataintrång samt att säkra
uppgifter om gärningsmannen” (egen kursivering).1775 Av redovisningen framgick emellertid att undersökningen varken haft som utgångspunkt att bedöma
någon skuldfråga på brottsnivån eller någon anknytning till en viss person på aktivitetsnivån. Det faktiska missivet för undersökningarna torde i stället ha varit
att eftersöka systemförändringar genom att identifiera installerade program,
skript, makron, processer och nätverksanslutningar för obehörig bevakning och/
eller överföring av datasignaler.1776
Exempel på ett spekulativt missiv kan även hämtas ur följande tingsrättsavgörande: ”...att hitta kopplingar mellan [den tilltalade] och de sökord, mestadels
bestående i flicknamn, som [det undersökande subjektet] löpande fick av
utredare och åklagare.”1777 Av domskälen framgår att det verkliga missivet bestått i att eftersöka förekomst av sökorden bland innehållet i en hårddisk. Huruvida det förelegat något samband mellan hårddisken och den tilltalade ankom
därmed inte på det undersökande subjektet att dra slutsatser om, enligt detta
missiv.

För att undersökningens resultat ska vara relevanta måste undersökningsmissivet samtidigt anknyta till bevistemat, eller någon del av det. Bedömaren
kan därför ha behov av att göra en relevansprövning av förhållandet mellan
missivet respektive bevistemat, alternativt det deltema, som undersökningen
avses bevisa.
På motsvarande sätt som ett bevistema kan delas upp i delteman, kan även
ett undersökningsmissiv segmenteras i delmissiv. Det är i sådana fall samtidigt relevant att bedömaren kan härleda respektive delmissiv till respektive
resultat.
Det förekommer även att missiv är mycket allmänt hållna, och helt utan
hypoteser. Ibland anges t.ex. bara en svepande beskrivning av de faktiska
åtgärder som vidtagits som t.ex. att »genomsöka datorns brandväggskonfigurationer» eller ”Eftersökning av information som kan äga betydelse för
utredningen”1778. Det bör i sådana fall uppmärksammas att resultaten endast
kan relateras till missivet. Om missivet inte har formulerats med någon
hypotes förutsätts att bedömaren förmår urskilja undersökningsresultat från

1775

Se SKL, Analysbesked, dnr 2009012506, 2010-04-12, åberopat i Linköpings tingsrätts
dom 2012-02-13 i mål nr B 2941-11.
1776
Om missivformuleringarna i detta hänseende, jfr p. 6.5.2 i NFC (SKL), Standardförfarande för analys av data i datorbaserad IT-utrustning, Do-SF029, 2012-05-21. Jfr i föregående
not a.a.
1777
Se Solna tingsrätts dom 2015-06-04 i mål nr B 8098-13, s. 53 f.
1778
Se ab 67–68, s. 121 i Stockholms tingsrätts dom 2009-07-21 i mål nr B 7460-09.
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resultat av vidare slutsatser. Inte sällan presenteras resultat av andra slutledningar som undersökningsresultat.
I en del fall ställs bedömare inför undersökningsresultat som presenteras
helt utan något explicit missiv. Eftersom undersökningsresultatets relevans
över huvud taget inte kan bedömas utan att förhållas till undersökningens
missiv, blir följden ofta att bedömaren då själv uttolkar missivet, såsom implicit och underförstått. Att bedömaren därigenom feltolkar missivet är således en felkälla som anknyter till undersökningens relevans och värde som
bevis.
Inte sällan bäddas även olika sidouppgifter in i missivet. I sammanhanget
bör man t.ex. skilja målsättning och hypoteser från undersökningens bakomliggande skäl och orsaker (dvs. vad som i praktiken föranlett undersökningen)1779 och partiella mål (dvs. t.ex. målsättningar för olika delmoment av
undersökningen).
Utan att relateras till en ursprunglig referenspunkt blir undersökningarnas
resultat intetsägande.1780 En rimlig utgångspunkt är att frånvaro av, alternativt
brister eller oklarheter i undersökningsmissivet, helt eller delvis sänker bevisvärdet av de resultat som presenteras, oavsett vilket bevistema som resultatet avses styrka.
3.6.3.2

Undersökta objekt

Med undersökta objekt avses här det eller de objekt som utgjort undersökningens primära mål och informationskälla.
På fysisk nivå kan undersökta objekt i huvudsak bestå av två olika sorter,
lagringsmedier eller digital elektronik. Lagringsmedier inom all utrustning
med interna eller externa lagringsmedier, som datorer, mobiltelefoner och
kassaterminaler m.m. kan därmed vara sådana objekt (jfr avsnitt 2.1). Ett
undersökt objekt har således alltid en maskinell fysisk identitet.
Ett särskilt område har kommit att utvecklas för missivdrivna it-undersökningar
av objekt som består av mobil trådlös kommunikationsutrustning, s.k. mobile
forensics.1781 De undersökta objekten är i dessa fall s.k. smarta mobiltelefoner
och surfplattor m.m.1782 Mobile forensics omnämns t.ex. i EU-kommissionens

1779

Vid SKL har man även betonat vikten av att anledningen till undersökningen redovisas, se
t.ex. SKL, Kriminaltekniska protokoll Disposition, innehåll och språkbruk, 2009, s. 9.
1780
Detta torde gälla som ett axiom för undersökningar inom de flesta vetenskapliga discipliner, egen anm. Jfr även det motsvarande kravet på att i rättsintyg ange uppgift om intygets
ändamål enligt 10 kap. 6 § SOSFS 2005:29.
1781
Jfr t.ex. Ahmed, R. och Dharaskar, R. V., Mobile Forensics: an Overview, Tools, Future
trends and Challenges from Law Enforcement perspective, ICEG 2008, s. 312 ff. och
Maxwell, A. m.fl., Testing framework for mobile device forensics tools, JDFSL 2014, vol. 9,
nr 2, s. 221 ff.
1782
Ibid.
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förslag till den s.k. Europol-förordningen1783 och har i den svenska versionen
översatts till ”mobil kriminaltekniska verktyg”1784.
På logisk nivå, i samband med logiska ackvisitioner (tömningar) av lagringsmedier, brukar resultat av lagringsmediets innehåll främst redovisas i form av
maskinella representationer av filer respektive personella tolkningar av filer och
utsagor om funktionalitet m.m. Detta behandlas närmare i avsnitt 3.6.3.6.

När det undersökta objektet är ett lagringsmedium kan behov uppkomma
av att identifiera bevisningens ursprungliga källa. Bedömaren kan då ha att
klargöra om det undersökta objektet – i sig – är ett resultat av en logisk
ackvisition (t.ex. kloning vid ett speglingsförfarande, jfr avsnitt 3.4)1785 eller
inte. Om så är fallet har objektet en annan maskinell identitet än den från
vilket informationsinnehållet härrör. Detta innebär ett avlägsnande i beviskedjan vilket aktualiserar bedömningar av samtliga felkällor i samband med
hanteringen vid maskinell ackvisition (avsnitt 3.3.1).
Den maskinella identitetens ursprung kan också vara okänd, t.o.m. för
undersökaren. Vid logisk ackvisition på distans (t.ex. över internet) kan det
undersökta objektets maskinella identitet ofta inte fastställas. Flera felkällor i
samband med den föregående kommunikationen tillkommer då som
bedömaren kan behöva beakta (jfr avsnitt 3.4.1).
Bedömaren har således inledningsvis att klargöra vad det undersökta
objektet påstås utgöra i detta hänseende. Först därefter kan en bedömning av
sambandet mellan undersökningen och det undersökta objektet (det angivna
lagringsmediet) bli aktuell. En relevant fråga avser huruvida undersökaren
har haft det undersökta objektet i sin faktiska besittning vid undersökningen
eller inte. Bedömaren kan även behöva kännedom om huruvida det undersökta objektet är en viss spårbar maskinell identitet, som t.ex. tagits i beslag
från en viss person eller på ett visst ställe, eller en klon av en sådan maskinell identitet.
En analogi kan i detta hänseende göras med regleringen av rättsintyg. Det skulle
i detta hänseende förutsättas att man redovisar uppgifter om hur det undersökta
objektet har mottagits.1786 Samtidigt skulle det även behöva redovisas uppgifter
om det undersökta objektets beteckning respektive hur det undersökta objektets
beteckning har styrkts.1787

Även hur det undersökta objektet i övrigt har fysiskt hanterats kan vara av
intresse för bedömaren. Enligt Lindberg föreligger t.ex. inga formella legala
hinder mot att objekt som undersöks inom ramen för en förundersökning till1783

Se COM(2013) 173 final s. 105.
Se KOM(2013) 173 slutlig s. 109.
1785
Jfr t.ex. NRC-rapporten 2009, s. 180 f.
1786
Jfr 10 kap. 6 § SOSFS 2005:29.
1787
Ibid.
1784
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fälligt förvaras utomlands, t.ex. vid avancerade kriminaltekniska undersökningar.1788
I fråga om det undersökta objektet kan bedömaren således behöva klargöra förhållandena, och bedöma felkällorna, vid maskinell ackvisition, fysisk
såväl som logisk (avsnitt 3.3.1), föregående kommunikation (avsnitt 3.4.1)
och representationsbildning (avsnitt 3.5). Detta gäller oavsett om det undersökta objektet är ett resultat av logisk ackvisition eller inte.
Bedömarens kännedom om hur ackvisitionen skett kan också vara bevisvärdepåverkande på andra sätt. Utsagor som grundas endast på personella
gränssnittsackvisitioner av ett undersökt objekt, dvs. utan annan interaktion
från undersökarens sida än passiv förnimmelse, torde vara jämförbara med
vittnesiakttagelser. Bedömaren kan därför även i detta hänseende behöva
fastställa sambandet mellan utsagan och det undersökta objektet.
Till följd av representationsfaktorn kan informationsinnehållet i ett lagringsmedium inte direkt anknytas till en viss person, på samma sätt som t.ex.
förekomst av ett fingeravtryck eller DNA.1789 Vilka fysiska personer som är
upphov till att t.ex. vissa filer finns på ett lagringsmedium, kan endast fastställas genom indirekta anknytningsmoment. Det är alltså endast genom slutledning som en viss personell identitet kan anknytas till en maskinell
identitet.
I praxis utgörs anknytningsmomenten ofta av påståenden om kringliggande omständigheter, som t.ex. att en viss person haft en viss dator i sin omedelbara besittning, eller att en mobiltelefon har befunnits i ett visst område samtidigt med
personen i fråga.

Det är därför relevant att bedömaren uppmärksammar och noga undersöker grunderna för sådana eventuella, explicit eller implicit, påstådda anknytningsmoment mellan undersökta objekt och personella identiteter.
Av relevans är samtidigt att göra tydliga distinktioner mellan vad som
anförs med anspråk på att vara objektivt maskinellt logiskt innehåll hos det
undersökta objektet respektive personella tolkningar av sådant innehåll
respektive personella slutledningar. Utan dessa distinktioner kan bedömarens värdering, och externa granskningar, av bevisningen försvåras eller
förhindras. Att dessa faktatyper sammanblandas vid redovisningen utgör
generellt därför i sig en bevisvärdesänkande faktor.
3.6.3.3

Undersökande objekt

Ett utslag av osynlighetsfaktorn, och en samtidig konsekvens av representationsfaktorn, är att det förutsätts digital elektronik och programvara för att
kunna ta del av ett lagringsmediums informationsinnehåll. För ändamålet an1788
1789

Se Lindberg, G., Straffprocessuella tvångsmedel, 2012, s. 431.
Om skillnaderna i dessa hänseenden, se vidare analysen i avsnitt 3.6.4.
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vänds ofta en eller fler separata uppsättningar av maskinvara respektive programvara. Sådana, här kallade undersökande objekt, utgörs antingen av
särskilda datorsystem, med särskilt ägnade användningsområden, eller viss
programvara som kan installeras på datorer även med enkel prestanda.
För sådana undersökande objekt förekommer varierande benämningar
som t.ex. it-forensisk utrustning,1790 forensiskt verktyg,1791 forensiska program,1792 forensiska analysprogram,1793 analysprogram1794 och tool1795 m.fl.
Särskild programvara för undersökningar av ”computer evidence” började utvecklas år 1984 av bl.a. FBI och har enligt Kwame Kubi m.fl. utvecklats i tre generationer.1796 Undersökande objekt kan i många fall användas för t.ex. militära
ändamål och utgör därmed s.k. produkter med dubbla användningsområden (jfr
artikel 2 i Rådets förordning (EG) nr 428/2009) som under straffrättsligt ansvar
bl.a. belagts med vissa export-, förmedlings- och transiteringsrestriktioner. 1797

Undersökande objekt kan användas på olika sätt vid missivdrivna itundersökningar. De kan exempelvis användas för eftersökande och logisk
ackvisition av innehåll i lagringsmedier,1798 för att bevaka ett undersökt
objekts kommunikationsportar1799 eller generera sensorbaserade mätresultat
från personell miljö1800 m.m. Även vad avser undersökande objekt kan därför
olika av de tidigare behandlade felkällorna för respektive hantering komma
att aktualiseras (jfr avsnitten 3.1–3.5). Såvitt gäller bevisning med relation
till undersökande objekt skiljer sig således grunderna för felkällornas identifiering, dels beroende på objektets användningsområde, dels på dess beskaffenhet. En uppgift för bedömaren kan således bli att utröna vilka under1790

Se JO 2012/13 s. 171.
Se t.ex. Södertörns tingsrätts dom 2013-05-31 i mål nr B 3513-13 samt Varbergs tingsrätts dom 2012-10-18 i mål nr B 2159-11.
1792
Se t.ex. Rikspolisstyrelsen, Inspektion av polismyndigheternas förmåga att handlägga ITbrott, Tillsynsrapport 2014:2, 2014, s. 9.
1793
Se 40 § 2 st. RPSFS 2014:1.
1794
Se t.ex. Rikspolisstyrelsen, Inspektion av polismyndigheternas förmåga att handlägga ITbrott, Tillsynsrapport 2014:2, 2014, s. 9.
1795
Se t.ex. p. 3.17 i SS-ISO/IEC 27041:2015.
1796
Se Whitcomb, C. M., An Historical Perspective of Digital Evidence, IJDE 2002, vol. 1,
utgåva 1 samt Kwame Kubi, A. m.fl., Evaluation of Some Tools for Extracting e-Evidence
from Mobile Devices, 2011, tryckt i Saleem 2015, s. 120.
1797
428/2009 Rådets förordning (EG) av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) (EUT 2009 L 134/1). Jfr även lagen (2000:1064) och
förordningen (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av
tekniskt bistånd samt t.ex. ML11 a och ML21 i bilagan till förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel.
1798
Om felkällor i samband med eftersökande och ackvisition, se avsnitten 3.2–3.3.
1799
Om felkällor i samband med kommunikation, se avsnitt 3.4.
1800
Några exempel på sådan bevisalstrande utrustning i brottsutredande verksamhet har lämnats i avsnitt 3.1.3.2. Jfr även det anförda i avsnitt 3.1.1.1.
1791
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sökande objekt som har använts och på vilka sätt som objekten har använts.
Det kan då även bli aktuellt att identifiera bevisningens omedelbara ursprung, dvs. om t.ex. ett visst åberopat resultat direkt härrör från ett undersökt eller ett undersökande objekt.
SWGDE har tidigare rekommenderat att undersökande objekt övervakas och att
de följs av dokumentation.1801

I det följande behandlas främst aspekter på undersökande objekt som efter
intermaskinell kommunikation med (minst) ett undersökt objekt, genererat
maskinella resultat som lagts till grund för personella tolkningar och slutsatser om lagringsmediets innehåll.
Att använda datorsystem (undersökande objekt) för att undersöka och
ackvirera information från andra (undersökta) objekt med relation till andra
datorsystem, medför att det blir höggradigt komplext att identifiera felkällor.
Felkällorna som bedömaren har att iaktta avser nämligen då inte bara undersökta, utan också undersökande objekt. Osynlighetsfaktorn innebär bland
annat särskilda svårigheter med att härleda filinnehåll på logisk nivå till respektive objekt.
För att kunna värdera riktigheten och fullständigheten av resultat som det
undersökande objektet redovisar, förutsätts kunskap om dess programvarufunktionalitet. Detta är nödvändigt bland annat för att kunna bedöma om
objektet är adekvat i förhållande till undersökningsmissivet och det undersökta objektet.1802
Som tidigare nämnts kan säker kunskap om programvarufunktionalitet
erhållas på ett av två huvudsakliga sätt, antingen genom granskning av den
programkällkod som implementerats i det enskilda fallet (genom s.k. källkodskontroll), alternativt på empirisk grund genom induktiva/deduktiva slutsatser, baserade på empiriskt underlag om verktygets faktiska funktionalitet
och resultat.1803 Detta sammanhänger med osynlighetsfaktorn och det tidigare
anförda om s.k. Black-Box-Testing samt behovet av insyn.1804
Såväl Carrier som Wilsdon och Slay har i detta hänseende tidigare framhållit
fördelarna med undersökande objekt i form av öppen källkod (open source tools)
jämfört med endast objektkod (closed source tools), då den förras funktionalitet
kan fastställas genom att undersökas.1805
1801

Se p. 11.1 i SWGDE, Best practices for digital evidence laboratory programs, 2003-04-

09.

1802

Att subjektens val av undersökande objekt identifieras, liksom vilken funktion eller vilka
funktioner som objekten fyller, anges som ett standardiserat krav i p. 6.3 i SS-ISO/IEC
27042:2015 samt p. 5.6.2 i SS-ISO/IEC 27041:2015.
1803
Se avsnitt 2.3.
1804
Ibid.
1805
Se Carrier, Brian (utg.), Open Source Digital Forensics Tools. The Legal Argument, 2003,
s. 9. Se även Wilsdon, T. och Slay, J., Australian Digital Forensics Conference (utg.),
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Bedömaren kan således behöva utröna det undersökande objektets karaktär i detta hänseende. Om utsagesubjektet utlåter sig över objektkod eller
funktionalitet behöver bedömaren få vetskap om huruvida det undersökande
objektets programvara är utvecklat av utsagesubjektet själv, eller av någon
annan. Om utsagesubjektet inte själv är upphov till programvarans tillkomst
finns anledning för bedömaren att vara vaksam på utsagor om faktisk programvarufunktionalitet. Sådana utsagor tenderar att vara spekulativa, främst
eftersom utsagorna inte grundas i någon vederlagd empiri. När undersökare
använder sådan programvara (som saluförs kommersiellt) är det endast
undantagsvis som de själva haft tillgång till sammansättningen av de funktionella algoritmerna (i form av källkod).1806 Därför är det viktigt att
bedömaren uppmärksammar i vilken utsträckning som sådana utsagor
baseras på indirekt information, som t.ex. kan härröra från tillverkarmanualer eller tredje parter (om programvaruvalideringar m.m.). Det är heller inte
alltid objektiv kunskap som förmedlas genom sådan indirekt information.
Ofta är informationen av typen hörsägen som i allmänhet har ett lågt bevisvärde.1807 Ett tentativt förslag till en gradering av tillförlitligheten av utsagor
om programvarufunktionalitet lämnas i avsnitt 7.1 (se kunskapstrappan).
Vid värdering av objektivt maskinellt logiskt innehåll som genererats med
hjälp av objektet har bedömaren således att beakta vilken information som
finns tillgänglig om de undersökande objektens respektive programvarufunktionalitet. Samtidigt bör även bedömarens värdering av utsagor om funktionaliteten av undersökande objekt grundas på relationen mellan utsagesubjektet och objektiv kunskap om programvarufunktionaliteten.
Algoritmerna utgör objektets funktionalitetsmässiga kärna. Nya algoritmer förändrar ofta objektets förmåga och prestanda, t.ex. vid s.k. uppgraderingar. Det innebär att bedömaren också kan behöva beakta det undersökande objektets programvaruversion.
Relevansen av att kunna identifiera en programvaras versionsnummer framgår
t.ex. även ur 4 kap. 3–4 §§ (jfr även 8 kap. 1–2 §§) Skatteverkets föreskrifter
(SKVFS 2014:9) om krav på kassaregister. Enligt föreskrifterna uppställs bland
annat krav på att versionsnumret ska vara en unik beteckning som ska ändras
”vid varje förändring av programvaran”.

Validation of Forensic Computing Software Utilizing Black Box Testing Techniques, 2006.
Om öppen källkod och öppna programvaror i den offentliga förvaltningens verksamhet se
t.ex. prop. 2004/05:175 s. 209 samt SOU 2015:66 s. 73.
1806
Jfr t.ex. det anförda om tillverkarens insyn i mjukvaran vid mjukvarutester i p. 2.2, NFC,
Validering FTK, Encase, IEF - 2013, SKL-V083, 2014-01-30. Jfr även Wilsdon, T. och Slay,
J. i föregående not a.a.
1807
Om den uttalade uppfattningen att berättelser i andra hand i allmänhet ger ett betydligt
lägre bevisvärde än direkta berättelser, se t.ex. under rubriken ”Bevisföringen” i Fitger, P.
m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. 1 § RB (okt 2014, suppl. 77).
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Någon svensk rättslig reglering med specifika krav på undersökande objekt i sig finns inte, varken för brottsutredande verksamhet eller i övrigt.1808
Vissa standardiserade krav uppställs vad avser sådana undersökande
objekt som används vid forensiska laborationer.1809 Ett krav som exempelvis
har uppställts både i SWGDE:s tidigare rekommendationer och i en SISstandard (2015) är att programvaran är validerad för sitt ändamål.1810
Validering innebär i sig att det undersökande objektet testas mot vissa i förväg
preciserade mål eller definitioner.1811 Blotta uppgiften om att ett undersökande
objekt är validerat säger därmed ingenting om objektets förmåga i det enskilda
fallet. För att bedöma relevansen av en viss validering måste bedömaren härutöver även vinna kännedom om 1) de mål eller definitioner som uppställts för
valideringen samt 2) relevansen av dessa mål/definitioner i det enskilda fallet.1812

En svag länk som uppenbaras i samband med undersökande objekt är objektens generellt bristande förmåga att redovisa någon fullständighetsgrad.
Vid eftersökning eller logisk ackvisition (s.k. ”tömning”) av ett lagringsmedium redovisar objekten ofta ett visst innehåll utan någon samtidig information om hur stor del som innehållet utgör av lagringsmediets innehåll i helhet.
Här uppenbaras således två felkällor, dels vad avser objektets oförmåga
att fullständigt återge all information, dels objektets oförmåga att lämna information om det redovisade resultatets fullständighet. Att ett undersökande
objekt t.ex. har ”validerats” eller ”utvärderats” innebär inte i sig att objektet
redovisar resultat med absolut fullständighet.1813

1808

Vissa övergripande krav, avseende polisens it-system och informationsbehandling med
stöd av it, har uppställts i RPSFS 2009:4. Föreskriften är därmed tillämplig för all utrustning
som används vid polisens regioner och NFC. Delar av föreskriften är dock inte tillämplig vad
gäller ”bevisföremål”, se 1 kap. 1 § 2 st.
1809
Om standardiserade krav på programvara vid forensiska laborationer, se t.ex. p. 5.4.7.2 i
SS-EN ISO/IEC 17025:2005. Om testkriterier för undersökande objekt utifrån amerikanska
rättsliga utgångspunkter, och med särskild inriktning mot undersökande objekt som avses
användas för mobiltelefoner, se t.ex. Baggili, I. m.fl., Mobile Phone Forensics Tool Testing: A
Database Driven Approach, IJDE 2007, s. 2 ff.
1810
Se p. 5.4.7.2 (a) i SS-EN ISO/IEC 17025:2005. Att samtliga undersökande objekt ska ha
validerats anges i pp. 14.1 och 14.1.2 i SWGDE, Best practices for digital evidence
laboratory programs, 2003-04-09.
1811
Jfr t.ex. Wilsdon, T. och Slay, J., Australian Digital Forensics Conference (utg.),
Validation of Forensic Computing Software Utilizing Black Box Testing Techniques, 2006. Jfr
även SIS Handbok 550, 2011, s. 77 samt p. 5.4.5 i ISO/IEC 17025:2005. Jfr dock den
avvikande definitionen av validitet i SIS-TR 50:2015, s. 11.
1812
Jfr t.ex. formuleringen ”suitable for their intended purpose” i p. 14.1 i SWGDE, Best
practices for digital evidence laboratory programs, 2003-04-09.
1813
Se t.ex. SKL:s redovisade slutsatser i samband med validering av vissa undersökande
objekt, pp. 6 och 8 i NFC, Validering FTK, Encase, IEF - 2013, SKL-V083, 2014-01-30.
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I flera länder bedrivs särskild test- och utvärderingsverksamhet inriktad mot undersökande objekt. Exempelvis kan nämnas projektet The Computer Forensic
Tool Testing (CFTT) som har pågått vid amerikanska NIST1814 sedan år 2000.1815
Även vid svenska NFC (f.d. SKL) har tester genomförts av undersökande
objekt. År 2014 genomförde man där ”valideringar” av tre vanligt använda undersökande objekt, Forensic Toolkit (FTK)1816 från tillverkaren AccessData,
EnCase1817 från tillverkaren Guidance Software, Inc. samt Internet Evidence
Finder (IEF)1818 från tillverkaren Magnet Forensics. I många av testfallen uppgavs objekten misslyckas med att hitta information.1819 Brister i redovisningarnas
fullständighet konstaterades från samtliga objekt.1820 Det konstaterades också att
samtliga objekt upprätthöll riktigheten av den information som presenterades,
utan att göra tillägg eller förändringar.1821
Motsvarande tester görs även för mobil kommunikationsutrustning (jfr avsnitt
3.6.3.2). I avsnitt 4.3 redovisas vissa uppgiftstyper som ett undersökande objekt,
enligt NIST:s Smart Phone Tool Specification (2010),1822 bör kunna identifiera
från olika lagringsmedier. Som exempel på sådana tester kan anföras de utvärderingar som utförts 2011 vid Stockholms universitets institution för Data- och
systemvetenskap av de undersökande objekten UFED Physical Pro 1823 från tillverkaren Cellebrite respektive XRY1824 från tillverkaren Micro Systemation. 1825
Ett problem med redovisningen av dessa tester är att det inte kan utläsas i vilka
hänseenden som objekten uppvisat brister. Det kan i övrigt konstateras att testerna utförts på ett begränsat testunderlag (två mobiltelefoner och ett sim-kort).1826
Samtidigt kan det noteras att de senare testerna uppges ha utförts enligt NIST:s
Smart Phone Tool Specification (2010) (jfr ovan)1827 och att testerna beskrivs
som en ”evaluation” med en ”Validation approach”.1828

Ofta presenteras resultat från undersökande objekt med samtidiga anspråk
på att vara fullständigt, exempelvis att resultatet uttömmande återger informationsinnehållet i ett lagringsmedium. Det är därför relevant att bedömaren
1814

National Institute of Standards and Technology.
Om detta projekt, se t.ex. Guttman, B. m.fl., Ten Years of Computer Forensic Tool
Testing, DEESLR, vol. 8, 2011, s. 139 ff.
1816
Version 4.0.2.33, jfr pp. 2.4 och 3.1 i not 1813 a.a.
1817
Version 6.19.1.5, jfr NFC i not 1816 a.st.
1818
Version 6.1.1.0033, jfr NFC i not 1816 a.st.
1819
Se p. 7.1 i NFC i not 1816 a.a.
1820
Se a.st.
1821
Jfr p. 6 in fine i not 1813 a.a. Jfr däremot de felaktiga hashsummor som ett av objekten
producerade för ett visst filsystem, se pp. 7.1 och 9 i a.a.
1822
Se NIST (utg.), Smart Phone Tool Specification, 2010.
1823
Universal Forensic Extraction Device Physical Professional, UFED Physical Pro 1.1.3.8,
se Kwame Kubi, A. m.fl., Evaluation of Some Tools for Extracting e-Evidence from Mobile
Devices, 2011, tryckt i Saleem 2015, s. 119–124.
1824
XRY version 5.0, se Kwame Kubi, A. m.fl. i a.st.
1825
Se Kwame Kubi, A. m.fl. i a.st.
1826
Jfr a.st.
1827
I artikeln hänvisas till NIST (utg.), Smart Phone Tool Specification, 2010.
1828
Jfr Kwame Kubi, A. m.fl. i ovan a.st.
1815
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är införstådd med att sådana anspråk härrör från personell tolkning vilket kan
skapa falska negativer (jfr avsnitt 3.3.1).1829 Det får i sin tur konsekvenser för
bedömningen av bevisningens robusthet. Att bedöma hur fullständigt ett
sådant resultat är förutsätter många gånger information som inte finns tillgänglig för bedömaren, eller ens för undersökaren. Det finns därför en utpräglad risk för att sådana falska negativer ärvs, ända från undersökningen
och hela vägen fram till – och genom – bevisvärderingen.
I sammanhanget kan även behöva göras bedömningar av utsagor om
undersökande objekts programvarufunktionalitet. Sådana utsagor kan bedömas på samma sätt som med annan programvarufunktionalitet.1830
Ett iögonenfallande exempel på hur personer oskyldigt kan ådömas straffrättsligt
ansvar, när polisens undersökande objekt inte ger åtkomst till innehållet i ett lagringsmedium, redovisas i ett återförvisat hovrättsavgörande från 2013. 1831 Efter
att två män, 17 respektive 18 år gamla, mot sina nekanden dömts för våldtäkt och
försök till våldtäkt av både tingsrätt 1832 och hovrätt1833, återförvisade HD1834 målet
till hovrätten. Den ena av de tilltalade hade redan inför tingsrättsförhandlingen
uppgett att en del av händelseförloppet under den påstådda gärningen hade filmats med hans mobiltelefon och att filminspelningen därefter hade raderats.1835
Inför respektive domstolsförhandling upplyste polisen om dels att man saknade
programvara för att återskapa filmer från den ifrågavarande mobiltelefonen, dels
att det därmed inte kunde fastställas huruvida någon sådan film hade existerat. 1836
Efter att ha dömts i hovrätten anlitade en av de tilltalade ett undersökningsföretag inom den privata sektorn som genom att använda egenutvecklad programvara1837 återskapade en nio sekunder lång filmsekvens ur mobiltelefonens lagringsmedium.1838 HD fann att filmsekvensen ostridigt utvisade en del av det hän-

1829

Om false negatives i samband med utprovning av undersökande objekt (s.k. it-forensiska
verktyg), se även t.ex. Carrier, Brian (utg.), Open Source Digital Forensics Tools. The Legal
Argument, 2003, s. 4.
1830
I avsnitt 7.1 presenteras ett förslag till en modell för tillförlitlighetsbedömning av utsagor
(i en kunskapstrappa) som är baserad på den kunskapsmässiga relationen mellan
utsagesubjektet och utsagans innehåll.
1831
Se Hovrättens för Västra Sverige dom 2013-05-03 i mål nr B 4599-12.
1832
Göteborgs tingsrätts dom 2011-12-19 i mål nr B 14869-11.
1833
Hovrättens för Västra Sverige dom 2012-03-09 i mål nr B 1129-12.
1834
Högsta domstolens beslut 2012-10-30 i mål nr B 1644-12 (HDab 55).
1835
Se under ”Förhör”, s. 156 f. och 161 i ab 51 i Göteborgs tingsrätts dom 2011-12-19 i mål
nr B 14869-11.
1836
Se under ”PROTOKOLL”, s. 53 i ab 51, som dock ej tycks ha åberopats, i Göteborgs
tingsrätts dom 2011-12-19 i mål nr B 14869-11. Se även Polismyndigheten, PROTOKOLL datorteknisk undersökning, LKP, Västra Götaland, dnr K178872-11, 2012-02-15.
1837
Särskilt inhämtad uppgift från Lofterud vid IBAS Laboratories AB, 2013-08-13.
1838
Se HDab 21 rubricerad ”IT-forensisk analys Rapport” i Högsta domstolens beslut 201210-30 i mål nr B 1644-12. I a.a., på s. 4 uppgavs syftet med undersökningen ha varit att
”…göra en opartisk analys av innehållet på telefonen samt dokumentera digitala spår efter och
eventuellt återskapa den raderade film som spelades in 2011-10-22.” Slutsatsen om tiden för
inspelningens tillkomst drogs med ledning av ”meta-datat” hänförligt till filen, se a.a., s. 9. Av
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delseförlopp som omfattades av den ena åtalspunkten, att bevisningen var nytillkommen, att bevisningen skulle prövas i ett sammanhang och att den prövningen
i första hand borde ankomma på hovrätten. HovR:n ogillade åtalet i dess helhet,
och ansåg bland annat att: ”...ord står mot ord beträffande vad som utspelade sig
i sovrummet mellan [målsäganden], [tilltalad A] och [tilltalad B].”1839 /---/ ”…
genom filmsekvensen har det dock påvisats att [målsägandens] berättelse [...] har
varit ofullständig och att den i delar har varit felaktig. Konsekvensen av detta är
att [målsägandens] berättelse inte kan bedömas vara en alltigenom trovärdig
utsaga.”1840

När flera undersökande objekt har använts är det samtidigt relevant att bedömaren kan identifiera vart och ett, och att respektive resultat kan härledas
till respektive objekt. Vissa rättsliga krav kan även uppställas på redovisningen i detta hänseende i straffprocessuella sammanhang. Detta behandlas
vidare i avsnitt 3.6.3.6.
3.6.3.4

Undersökande subjekt

Till undersökande subjekt hör den eller de fysiska personer som i praktiken,
helt eller delvis, genomför en viss missivdriven it-undersökning, t.ex. genom
att hantera undersökta och undersökande objekt. Det finns i sammanhanget
anledning att skilja undersökande subjekt från övriga rättssubjekt som kan
relateras till undersökningen, såsom t.ex. företag eller myndigheter.1841
I praxis benämns undersökande subjekt på många olika sätt. Exempelvis
förekommer titlar som it-forensiker,1842 it-forensisk utredare,1843 ittekniker,1844 it-expert,1845 it-säkerhetsspecialist,1846 säkerhetsansvarig,1847
säkerhetssamordnare,1848 fälttekniker,1849 systemadministratör,1850 konsult,1851

de nitton sekunderna uppgavs tio sekunder inte kunna återskapas, se a.st. Den visuellt
förnimbara filmsekvensens effektiva längd var därmed ca nio sekunder.
1839
Ur Hovrättens för Västra Sverige dom 2013-05-03 i mål nr B 4599-12, s. 11.
1840
Ur anförd dom, s. 9.
1841
Sådana övriga rättssubjekt kan bl.a. benämnas dataräddningsföretag, se t.ex.
SweClockers (utg.), SweClockers besöker dataräddningsföretaget Ibas laboratorium, 201404-02.
1842
Se t.ex. AD 2009 nr 95 samt tingsrätternas domsmotiveringar i NJA 2011 s. 675; RH
2013:56 och RH 2013:49. Jfr även Rikspolisstyrelsen, Inspektion av polismyndigheternas
förmåga att handlägga IT-brott, Tillsynsrapport 2014:2, 2014, s. 1.
1843
Se t.ex. Solna tingsrätts dom 2013-11-22 i mål nr B 10935-10.
1844
Se AD 2009 nr 95.
1845
Se t.ex. Kammarrättens i Stockholm dom 2010-09-14 i mål nr 6647-09.
1846
Se t.ex. RH 2013:56.
1847
Se AD 2006 nr 69.
1848
Ibid.
1849
Se stämningsansökan i Södertörns tingsrätts dom 2014-12-19 i mål nr B 5929-13.
1850
Se AD 2008 nr 63 och AD 2009 nr 95.
1851
Se AD 2009 nr 95.
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analytiker,1852 och polistekniker1853. Även titlar som tyder på viss specialisering förekommer, som t.ex. Unix-tekniker,1854 logganalytiker1855 och skatterevisor/ADB-revisor1856 m.fl.1857
När det gäller bedömningen av subjektens kompetens1858 kan sådana titlar
vara missvisande. Vid värderingen av ett undersökande subjekts utlåtanden
finns bland annat risk för att bedömaren tillmäter subjektet obefogat hög
trovärdighet, och utlåtandena motsvarande hög tillförlitlighet, mot bakgrund
av subjektets titel.1859
Liknande tendenser har tidigare uppmärksammats i samband med värdering av
rättsintyg som utfärdats av rättsläkare respektive t.ex. rättsintygsläkare.1860 För
att över huvud taget få utfärda rättsintyg är utgångspunkten att intygsutfärdaren
innehar en skyddad yrkestitel, som exempelvis läkare (2 § 1 st. RintL) eller tandläkare (1 § 2 st. RintL) vilket i sig förutsätter viss akademisk utbildning och

1852

Se t.ex. JO 2014/15 s. 77. Se även stämningsansökan (TR:ns ab 213) i NJA 2008 s. 1135.
Jfr även nedan om tjänstetiteln analytiker som används inom EBM.
1853
Se t.ex. stämningsansökan, s. 2 i Nyköpings tingsrätts dom 2013-05-30 i mål nr B 346511.
1854
Se AD 2009 nr 95.
1855
Se Skaraborgs tingsrätts dom 2014-09-10 i mål nr B 400-13.
1856
Se stämningsansökan, respektive domskälen, i Uddevalla tingsrätts dom 2010-11-01 i mål
nr B 3590-07 (fastställd i Hovrättens för Västra Sverige dom 2011-05-31 i mål nr B 4519-10).
1857
Jfr även certifierad specialist inom IT-forensik och informationssäkerhet, se Svea hovrätts
dom 2014-06-26 i mål nr B 200-13.
1858
För undersökande subjekt används här termen kompetens för att ange olika kunskapsmått,
t.ex. med avseende på personers akademiska behörigheter och/eller praktiskt förvärvade
erfarenheter och färdigheter. I juridiska sammanhang används termen annars ofta för att ange
rättsligt normerade behörigheter och befogenheter, som t.ex. kompetensområden, kompetensfördelning, kompetensbegränsning och restkompetens m.fl., se och jfr t.ex. Lagerqvist Veloz
Roca 1999, s. 126; Bohlin, A. och Warnling-Nerep, W., Förvaltningsrättens grunder, 2007, s.
322; Bohlin, A., Kommunalrättens grunder, 2007, s. 87 ff. samt Warnling-Nerep, W. m.fl.,
Statsrättens grunder, 2007, s. 202.
1859
I juridiska sammanhang brukar begreppet trovärdighet syfta på aspekter hänförliga till de
olika personella subjekten inom processen, medan begreppet tillförlitlighet ofta avser informationsinnehållet i de utsagor som subjekten avger, jfr t.ex. Schelin 2006, s. 234. Jfr t.ex.
även Lindell, B. m.fl., Straffprocessen, 2005, s. 406 f. där fem vittnen uppges uttala sig utan
att inge ett trovärdigt intryck. Även Christianson och Ehrenkrona har inom ramen för en
enkätundersökning anknutit trovärdighetsbegreppet till personer och tillförlitlighetsbegreppet
till utsagorna, se t.ex. frågorna ”...om en person är trovärdig.” och ”...om en utsaga är tillför[-]
litlig.”, Christianson, S. Å. och Ehrenkrona, M., Psykologi och bevisvärdering, 2011, s. 31.
Någon enhetlig uppfattning finns dock inte i detta hänseende, se t.ex. Lainpelto 2012, s. 131.
Jfr t.ex. även 2005 års katastrofkommission som uttryckt sig i termer av tilltro till elektronisk
bevisning i SOU 2007:44 s. 60.
1860
Se t.ex. Larsson och Loisel i JT 2012–13 s. 40 ff. Jfr även distinktionen mellan rättsintyg
respektive rättsmedicinska yttranden i a.a., s. 34 ff.
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praktisk erfarenhet.1861 Motsvarande reglering för intygsutfärdande i samband
med missivdrivna it-undersökningar saknas helt.

Det är därför relevant att bedömaren vid värderingen uppmärksammar att
de titlar som de undersökande subjekten själva använder eller ges inte
grundas på rättsligt anknutna behörigheter.1862 Sådana titlar, som exempelvis
”it-forensiker”, är därmed heller inte kommensurabla med andra rättsligt
skyddade kvalifikationsbaserade yrkestitlar, legitimationer, tjänstegrader,
auktorisationer eller specialistkompetenser.
Till reglerade yrkestitlar hör exempelvis advokat,1863 revisor,1864 polisinspektör,1865 elinstallatör1866 och lärare1867 och inom hälso- och sjukvården omfattas
bland andra läkare, psykologer och psykoterapeuter m.fl., 1868 liksom vissa
utövare av djurrelaterad verksamhet, som veterinärer och hovslagare m.fl.1869
Även vissa utövare av språklig verksamhet har reglerade yrkestitlar som t.ex.
auktoriserade tolkar och översättare (translatorer) 1870. Jfr t.ex. även fordonslagens
definitioner av besiktningstekniker, bilinspektör och tekniker.1871
Motsvarande reglering saknas helt för undersökande subjekt.1872

Det finns därmed heller inga rättsligt reglerade kontrollorgan med tillsyn
över de undersökande subjektens yrkesutövning. Som substitut för sådana
reglerade kompetenskrav har i en del fall privata organs subjektiva »certifieringar» eller »ackrediteringar» tillämpats för att ge legitimitet åt subjekten
och deras utlåtanden.1873
Vad som egentligen krävs för att ett undersökande subjekt ska besitta ”itforensisk kompetens”1874 eller ”it-forensisk expertkompetens”1875 tycks över
1861

Jfr legitimationskravet i 2 § 2 st. RintF. I fall då särskilda skäl finns får rättsintyg
inhämtas av annan läkare med tillräcklig kompetens, se 2 § 2 st. RintF och 2 § 2 st. RintL. Till
exempel anges situationer där vårdande insatser krävs omedelbart, se prop. 2004/05:64 s. 59.
Genom 13 § RintL har regeringen bemyndigats att meddela verkställighetsföreskrifter, vilket
med avseende på kompetensen, har gjorts beträffande sådana intyg som avses i 2 § 2 st.
RintL, se 2 § 2 st. RintF.
1862
Jfr t.ex. de ovan exemplifierade titlarna.
1863
Se 8 kap. RB.
1864
Se 4–6 §§ revisorslagen (2001:883).
1865
Se 4 § PolL samt 2 och 4 §§ polisförordningen (2014:1104).
1866
Se elinstallatörsförordningen (1990:806).
1867
Se 2 kap. 13–23 §§ skollagen (2010:800).
1868
Se uppräkningarna av titlar och behörighetskrav i 4 kap. 1 samt 4–9 §§ PatSäkL.
1869
Se uppräkningarna av titlar och behörighetskrav i 3 kap. 1–8 §§ lagen (2009:302) om
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.
1870
Se förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare.
1871
Se 1 kap. 3 § fordonslagen (2002:574), se vidare i prop. 2001/02:130 s. 53 ff
1872
Jfr även definitionerna i artikel 3.1 (a–h) i Yrkeskvalifikationsdirektivet samt uppräkningarna i direktivets bilagor.
1873
Jfr avsnitt 3.6.3.5.
1874
Se t.ex. prop. 2013/14:123 s. 19.
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huvud taget inte kunna fastställas med ledning av befintliga svenska rättskällor.1876 Huruvida subjekten är verksamma inom det allmänna eller den privata sektorn tycks inte vara relevant för bedömningen av deras respektive
kompetens. Som tidigare har anförts varierar kompetenskraven även internt
inom Polismyndigheten och bland andra myndigheter (jfr avsnitt 3.7.2.1).
Inom ramen för den ackrediterade it-undersökande verksamhet som bedrivs vid
NFC är titeln it-forensiker konsekvent förbehållen subjekt med en viss akademisk utbildningsnivå och praktisk förankring.1877 Vid NFC skiljer man mellan sådana it-forensiker och andra undersökande subjekt, exempelvis vid polisregionerna, vilka man vid NFC titulerar på andra sätt, t.ex. som undersökare (jfr även
NFC:s egna aspiranter).1878
Inom de olika polisregionerna tituleras även många civilanställda utredare itforensiker.1879 Följaktligen kan titeln anges trots de skillnader som förekommer
mellan olika polisiära undersökande subjekts respektive kompetens.1880
För tjänstetiteln analytiker vid EBM ingår bland annat arbetsuppgifter som
omfattar bearbetning och analys av omfattande informationsmängder i elektronisk form samt tillskapande av presentationsmaterial för användning i dom-

1875

Se t.ex. SOU 2007:39 s. 76.
I Polisorganisationskommitténs betänkande angavs it-forensisk verksamhet som exempel
på ett område för specialistkompetens (respektive specialkompetens) utan någon ytterligare
beskrivning, se SOU 2012:13 s. 217.
1877
Om kraven på att ange olika befattningsbeskrivningar för att efterleva den standardiserade
ackrediteringsnivån, tillämplig i (f.d.) SKL:s verksamhet för bibehållen ackreditering enligt
standarden ISO/IEC 17025:2005, se t.ex. p. 5.2.4 i a.a. De kvalifikationskrav som explicit
specificerades i utlysningen av en aspiranttjänst vid SKL under 2011 bestod i ”akademisk
examen på magisternivå eller motsvarande”. Tjänsten innefattade även en intern utbildning
under ca två år med efterföljande examination för behörighet att självständigt arbeta med
forensiska frågeställningar. Det undersökande subjektets tjänstetitel är under
utbildningsperioden aspirant, se tjänsteutlysningen “SKL söker en forensikeraspirant för
undersökning av IT-utrustning”, SKL, Dokument- och informationsteknikenheten,
utlysningsdatum 2011-10-07 14:30, dnr 2011200998. En konsekvent åtskillnad görs även
mellan titelangivelserna ”IT-forensiker” respektive ”undersökare” i Rikspolisstyrelsen,
Slutrapport Modell för kompetensutveckling och förvaltning för IT-forensiska roller i
brottsutredningar, 2012, s. 2 f., 7 f., 10, 12 och 14.
1878
Se a.a. Vid f.d. SKL har man titulerat övriga polisiära undersökande subjekt ”ITundersökare med polisiär bakgrund”, se t.ex. a.a., s. 13. Man har vid NFC även framhållit en
terminologisk åtskillnad mellan (polisutbildade) kriminaltekniker respektive forensiker (som
arbetar vid NFC), se t.ex. Polismyndigheten (utg.), NFC, För jobbsökande Vanliga frågor och
svar, lydelse 2015-10-12.
1879
Jfr t.ex. Rikspolisstyrelsen, Inspektion av polismyndigheternas förmåga att handlägga ITbrott, Tillsynsrapport 2014:2, 2014, s. 1 ff. samt Polismyndigheternas handläggning av
ärenden om immaterialrättsliga brott, Tillsynsrapport 2013:2, 2013, s. 3, 7, 11 och 14 ff.
1880
NFC har uppgivit att man arbetar med en generell kompetenssäkring vilken bland annat
inbegriper färdighetstester för IT-forensiker, respektive enhetlighet i tituleringar, se
Hammarlund, Y., Kriminalteknik (utg.), Forensisk kompetenssäkring, 2015-10-06 samt
Shahmehri, N. och Bergstedt, H., Kriminalteknik (utg.), I spetsen för kvalificerade tester inom
IT-forensik, 2014-04-09.
1876
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stol.1881 ”[A]kademisk examen inom adekvata områden” har uppställts som ett
formellt krav vid sådana tjänsteutlysningar.1882

En konsekvens av det nu anförda blir att bedömningar av de undersökande subjektens kompetens inte kan göras med ledning av hur subjekten
tituleras.
Att utbildning och erfarenhet varierar bland undersökande subjekt har,
även i ett amerikanskt rättsligt perspektiv, anförts av NRC som en huvudsaklig utmaning i samband med (värdering av) ifrågavarande bevisning.1883 I
detta hänseende har Casey framhållit vikten av certifieringar för att kunna
bedöma om det undersökande subjektet är tillräckligt kvalificerad för att
utföra den ifrågavarande missivdrivna it-undersökningen.1884
Olika certifieringsorgan uppställer i detta hänseende dock olika krav.1885
Dessutom tar certifieringarna utgångspunkt i anglo-amerikanska tillåtlighetskriter som i sig inte har någon direkt bevisrättslig relevans i ett svenskt perspektiv. Endast det faktum att ett undersökande subjekt uppges vara »certifierat» kan därför inte tillmätas vikt vid värderingen av subjektets redovisning.
Det bör samtidigt göras en bedömning av huruvida den certifierade kompetensen är tillräcklig och relevant i det enskilda fallet.1886
Enligt McKemmishs erfarenhetskriterium, ett av fyra särskilda kriterier uppställda för bedömningen av missivdrivna it-undersökningar, bör inte bara det undersökande subjektets akademiska behörigheter bedömas, utan även subjektets
praktiskt förvärvade erfarenheter och färdigheter.1887
I SWGDE:s tidigare rekommendationer anges att undersökande subjekt, utöver att besitta praktisk erfarenhet och viss akademisk förankring, bl.a. i form av en
”baccalaureate degree”, även ska undergå kontinuerlig och dokumenterad fortbildning i regi av tillverkare av undersökande objekt, delta i vetenskapligt inriktade konferenser och seminarier samt genomgå årliga kunskapstester.1888
I en SIS-standard (2015) anges att undersökande subjekt ska kunna överblicka
begränsningarna av sina egna färdigheter och att de ska ha erforderlig känne1881

Se t.ex. EBM:s i Uppsala tjänsteutlysning, Analytiker till Uppsala, 2013-10-09 respektive
EBM:s i Stockholm tjänsteutlysning, En analytiker till Stockholm, 2012-07-26.
1882
Ibid.
1883
Jfr NRC-rapporten 2009, s. 181.
1884
Se Casey, E. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 12 f. Vissa sådana centrala
amerikanska och brittiska certifieringsorgan omnämns i a.st.
1885
Jfr Casey, E. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 12 f.
1886
Jfr t.ex. innebörden av McKemmishs kriterium Experience, ett av fyra kriterier för bedömningen av huruvida en missivdriven it-undersökning är ”forensically sound” i McKemmish, R., When is digital evidence forensically sound?, Advances in Digital Forensics IV, vol.
285, IFIP/Springer, 2008, s. 13, jfr även Stanfield, A., Computer forensics, electronic discovery and electronic evidence, 2009, s. 36.
1887
Ibid.
1888
Se pp. 2.2.1, 3.1 och 13.1–13.3 i SWGDE, Best practices for digital evidence laboratory
programs, 2003-04-09.
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dom om, och erfarenhet av, de undersökande objekt och undersökningsmetoder
som de använder.1889

Eftersom undersökande subjekt utan erforderlig kompetens kan bidra till
felaktiga slutsatser,1890 är det relevant för bedömaren att bilda sig en uppfattning om de undersökande subjektens kompetens. Vägledande kriterier att
tillämpa för sådana bedömningar kan inledningsvis sökas bland rättskällor.
Vissa analogier kan exempelvis göras med relevanta bestämmelser från
andra rättsligt reglerade områden.
Krav som avser kompetens hos de som utför undersökningar och utfärdar
rättsintyg, uppställs genom RintL, RintF och föreskrifter som utfärdats av
Socialstyrelsen (jfr t.ex. 1 § 3 st. SOSFS 2005:29). I RintL:s förarbeten
uttalas att läkare för ändamålet bland annat måste ha tillräcklig erfarenhet
samt kunskap om och förståelse för rättsintygets funktion och betydelse i
rättsprocessen.1891 För kunskapernas upprätthållande har även uttalats att utbildning, fortbildning och kvalitetssäkring är en nödvändighet.1892 Enligt
föreskrifternas krav ska undersökande intygsutfärdare bland annat även:
–
–
–
–
–

inför undersökningen noga överväga behovet av särskilda undersökningar/tester,1893
inför undersökningen noga överväga om kompletterande material
bör inhämtas från andra myndigheter eller personer,1894
vara objektiva vid insamlingen av det material som ska ligga till
grund för intyget,1895
beakta att det intyg som ska utfärdas kan få avgörande betydelse i
offentliga och enskilda rättsförhållanden1896 samt
noga tillse att endast uttala sig om förhållanden som intygsutfärdaren själv har tillräcklig kännedom om.1897

Att adekvat kunna tillämpa dessa krav analogivis för bedömningar av ett
undersökande subjekts kompetens, förutsätter bland annat förmåga att formulera relevanta frågor till subjektet. Därutöver torde förutsättas förmåga att
bedöma aktuell dokumentation och övrig redovisning.

1889

Se p. 10.1 i SS-ISO/IEC 27042:2015.
Jfr a.st.
1891
Se prop. 2004/05:64 s. 13.
1892
Se a.st.
1893
Se 10 kap. 1 § SOSFS 2005:29.
1894
Se a.st.
1895
Se a.st.
1896
Se 10 kap. 7 § i a.a.
1897
Se a.st.
1890
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I SIS-standarden Riktlinjer för identifiering, insamling, sammanställning och
bevarande av digitala bevis kommer ett »rättfärdigandekriterium» till uttryck.1898
Där anges att ett undersökande subjekt ska kunna förklara och rättfärdiga alla
aspekter av sitt handlande och sina metodval under undersökningen.1899

Ett undersökande subjekts kompetens kan i övrigt även bedömas utifrån
andra aspekter än de ovan behandlade.1900 Redan subjektets kännedom om
befintliga standarder och vägledningar med beprövade metoder och principer
m.m., för att tillförsäkra godtagbara krav för riktighet, autenticitet, validitet,
relevans och tillförlitlighet, kan ge indikationer om subjektets kompetens.1901
Det finns också felkällor som relaterar till subjektens identiteter. I många
fall utförs missivdrivna it-undersökningar av flera undersökande subjekt gemensamt. Subjektens redovisningar kan därmed vara resultat av samfällda
arbetsinsatser mellan flera undersökande subjekt. Av detta skäl bör bedömaren kunna identifiera samtliga sådana undersökande subjekt utifrån redovisningen, tillsammans med uppgift om deras respektive interaktionsmoment
i undersökningen.1902 Felkällan som uppenbaras i sammanhanget avser sådana resultat och utsagor som härrör från olika undersökande subjekt. När ett
undersökande subjekt hörs som vittne är det därför av stor vikt att bedömaren gör klart för sig i vilken utsträckning som utsagan avser resultat av
subjektets egna åtgärder och iakttagelser visavi andras. Detta gäller både
vittnets utsaga och, i förekommande fall, sådant innehåll som redovisats
skriftligen.1903
I RH 2013:56 hölls vittnesförhör med en ”IT-säkerhetsspecialist”1904 vid Säkerhetspolisen. Förhöret hölls bl.a. med anledning av vittnets slutsatser om utrymmet för fjärrstyrning av en dator, redovisade i en promemoria med ingressen:
”Undersökning av möjlighet till fjärrstyrning...”.1905 Promemorian var åberopad
med det negativa bevistemat ”...till styrkande av att datorn inte har fjärr[-]
styrts...”1906 Såsom ”undertecknad”1907 hade endast vittnets namn angetts i promemorian. Under förhöret framkom dock att promemorian var upprättad av vittnet
1898

Se p. 5.3.5 i SS-ISO/IEC 27037:2012.
Se a.st.
1900
Se t.ex. de ”core skills” som anges i Annex A till a.a. och p. 10.2 i SS-ISO/IEC
27042:2015.
1901
Om sådana, se vidare avsnitt 3.6.3.5.
1902
Jfr p. 10, NFC, Disposition, rubriker och anvisningar för SKL:s mallar, NFC-06.05-01,
2014-12-17.
1903
Det motsvarande förhållandet avseende intyg inom hälso- och sjukvården (rättsintyg
m.m.) har reglerats på föreskriftsnivå, se 10 kap. 7 § 2 men. SOSFS 2005:29.
1904
Se RH 2013:56 samt även angivelsen i ab 64, s. 418 i Nacka tingsrätts dom 2013-06-20 i
mål nr B 2124-12.
1905
Se ab 64, s. 411–419 i Nacka tingsrätts dom 2013-06-20 i mål nr B 2124-12.
1906
Se stämningsansökan, ab 63, s. 9 i ovan anförd dom. Om negativa bevisteman, jfr avsnitt
7.3.30.
1907
Se ab 64, s. 411 och 418 i ovan anförd dom.
1899
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samt en kollega till vittnet. Mot slutet av förhöret uppgav vittnet att det var kollegan som ensam hade utfört undersökningarna i fråga, i de delar av promemorian
som förhöret omfattade.

En ytterligare viktig felkälla avser subjektens tolkningar av maskinellt
genererad information. Ett tidigare identifierat problem är exempelvis personell tolkning i samband med osynkroniserade tidsangivelser vid nätverkskommunikation.1908 Ett annat exempel, som Casey och andra har identifierats
som kritiskt, är personell tolkning av tidsstämplar.1909 Bedömaren bör därför
vara extra uppmärksam på felaktiga slutsatser vid tolkningar av tidsstämplar
när sådana tider utgör, eller ingår som en del av bevistemat.
Många filsystem förser filer med accessoriska tidsstämplar som bl.a. anger datum och tid för när respektive fil är ”Created” (skapad), ”Last modified” (senast
ändrad) och ”Last accessed” (senast åtkomst).1910 Sådana tidsstämplar uppdateras
dock på olika sätt inom ramen för olika fil- och operativsystem.1911 I de flesta
system kan tidsstämplar dessutom lätt förändras och manipuleras.1912 Casey har
uppmärksammat detta som en felkälla utifrån situationen då en fil antingen har
kopierats (genom logisk ackvisition) från en HDD-disk till ett externt lagringsmedium, eller kopierats internt inom hårddiskens volym.1913 Utifrån vissa fil- och
operativsystem uppdateras då endast tidsstämplarna för skapad och senast åtkomst, medan tidsstämpeln för senast ändrad består oförändrad.1914 Detta innebär
i sin tur att tiden då filen anges senast ha ändrats föregår tiden då filen anges vara
tillskapad. Casey har identifierat det som ett riskmoment när undersökande subjekt för första gången ställs inför denna kontraintuitiva situation, eftersom de
ibland tolkar det som ett tecken på uppsåtlig manipulation av systemtiden.1915

1908

Jfr t.ex. Krisberedskapsmyndigheten, Basnivå för informationssäkerhet (BITS), KBM rekommenderar 2006:1, 2006, s. 42. Om problematik till följd av osynkroniserade klockangivelser vid identifieringen av en person genom bilder från en uttagsautomats övervakningskamera, se t.ex. Datainspektionens beslut, dnr 1668-2012, 2012-12-12.
1909
Om date-time stamps, jfr Casey, E. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 525
samt Angerfelt, B., ”Lathund” Husrannsakan & beslag i IT-miljö, 2013-05-18, s. 48.
Willassen har grundligt behandlat tidsstämplar och hanteringen av sådana i missivdrivna itundersökningar, Willassen 2008. Om rättsverkan av vissa tidsstämplar enligt eIDAS-förordningen, se avsnitt 2.5.3.
1910
Se Casey, E. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 525. Jfr t.ex. även benämningarna ”Last accessed”, ”last written” och ”file created” för tidsstämplar i kassaregister, se
Sundsvalls tingsrätts dom 2012-07-31 i mål nr B 747-10.
1911
Carrier har anfört att varje operativsystem tillämpar egna individuella normer för uppdatering av tidsstämplar vilket gäller såväl FAT-baserade som NTFS-baserade operativsystem, se
Carrier, B., File System Forensic Analysis, 2005, s. 228 och 318.
1912
Se t.ex. Barbara, J. J., Forensic Magazine (utg.), Anti-Digital Forensics, The Next Challenge: Part 1, 2008-12-01. Jfr även Carrier, B., File System Forensic Analysis, 2005, s. 9. Jfr
även Hjort 2015, s. 29.
1913
Se Casey, E. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 525 f.
1914
Se a.st.
1915
Jfr a.st.
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När det undersökande subjektet lagt sådana felaktiga tolkningar till grund
för slutsatser finns en risk för att bedömaren inte förmår genomsyna bevisningen. Särskilt problematiskt är det i situationer då kontraintuitiv slutledning förutsätts för korrekta slutsatser. Den kunskap som bedömaren själv
anser sig ha inom ett visst ämnesfält kan avvika från vetenskapligt underbyggda erfarenhetssatser.1916 När sådan förmåga varken finns hos det undersökande subjektet, eller hos bedömaren, kan bevisningen över huvud taget
inte värderas, med mindre än att förmågan tillgås från annat håll.
I sådana situationer, när bedömningen s.a.s. vilar på att det undersökande
subjektet har dragit korrekta slutsatser, föreligger flera risker. Ett riskmoment består i att bedömaren okritiskt lägger subjektets felaktiga slutsats
till grund för bevisvärderingen. Ett annat riskmoment uppenbaras när bedömaren själv saknar den kontraintuitiva slutledningsförmåga som krävs i
det enskilda fallet. Att subjektet har presenterat en korrekt redovisning spelar
då ingen roll, eftersom bedömaren likväl, intuitivt, kan dra felaktiga slutsatser inom ramen för bevisprövningen.1917
Vissa felkällor bör här samtidigt uppmärksammas vad gäller förhållandet
mellan subjektens redovisningar och deras faktiska kunskap (jfr sista strecksatsen ovan). Ett särskilt caveat aktualiseras när subjekten uttalar sig om omständigheter som de själva inte har kännedom om. I praxis förekommer
uttalanden om andra förhållanden än sådana som är hänförliga till undersökningarna. Karakteristiska exempel är uttalanden om samband mellan avtryck
och fysiska personer, samt om programvarufunktionalitet.
En relevant redovisning som rör anknytning mellan ett visst personellt
handlingsmoment och en viss individ (aktivitetsnivån), förutsätter något
samband däremellan. Om subjektet inte själv har iakttagit den misstänkte i
fråga, kan subjektet naturligtvis inte heller lämna några relevanta utsagor om
direkta iakttagelser i detta hänseende. För att därtill kunna redovisa hur en
viss persons handlande härrör till en viss aktivitet eller omständighet i itmiljö, förutsätts ytterligare ett sambandsmoment, nämligen mellan handlingsmomentet och aktiviteten/omständigheten. Detta sammanhänger med
vad som tidigare anförts i avsnitten 3.1.2 och 3.1.4 beträffande personella
interaktionsmoment. Att anta ett samband mellan en viss maskinell identitet
och en viss personell identitet, utan att bedöma dessa sambandskriterier,
innebär således att sambandet, på någon grund, presumeras.
Trots att lagringsmediers avtryck aldrig direkt härrör från fysiska personer
gör undersökande subjekt ibland uttalanden om just sådana samband. När ett
subjekt t.ex. uttalar sig om vem som har tillfört ett visst material på ett undersökt objekt, med bäring på en viss personell identitet, har subjektet i allmänhet inte själv gjort några direkta vittnesiakttagelser av tillförandet. Till
1916

Jfr Gräns i JT 2006–07 s. 788.
Om behovet av att förlita sig på intuition vid bevisvärderingen av iakttagelser, och intuitionens betydelse för totalöverblicken av bevismaterialet som en helhet, jfr i not 1083 a.st.
1917
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följd av registreringsfaktorn och representationsfaktorn kan personellt handlande aldrig härledas direkt till omständigheter i maskinell miljö, enbart
utifrån tillgång till avtryck. Ett undersökande subjekt som inte själv har bevittnat hur vissa avtryck tillförts objektet, kan i detta hänseende endast
redovisa indirekta tolkningar och slutledningar som, i sin tur, kan ha grundats på subjektets iakttagelser av avtrycken. Subjektet kan t.ex. ha iakttagit
personanknutet material genom personell gränssnittsackvisition (innehåll i
chattkonversationer, sparade skärmdumpar, inloggningshistorik m.m.) och
dragit slutsatser på sådana, eller andra grunder (jfr t.ex. det tidigare anförda
om s.k. authorship analysis i avsnitt 3.1.4).
Ett specialfall föreligger då subjektet uppger sig ha sett t.ex. en bild eller film
genom personell gränssnittsackvisition, till vilken en person på något sätt kan
relateras. Även i sådana fall handlar det om indirekta anknytningsmoment. Om
felkällor hos bevis i form av s.k. digitala bilder, se vidare i avsnitt 4.4.

Här uppenbaras vikten av att bedömaren får veta vilken information som
det undersökande subjektet haft tillgång till vid undersökningen, respektive
vad subjektet faktiskt har iakttagit. Mot denna bakgrund är det samtidigt
relevant att bedömaren är särskilt uppmärksam på om de undersökande
subjektens uttalanden syftar på någon annan nivå än källnivån, enligt den
forensiska nivåindelningen.1918 I detta sammanhang finns anledning för
bedömaren att noga observera och kritiskt bedöma uttalanden som avser
aktivitetsnivån och som gäller misstänkta personers faktiska handlanden,
gärningsmoment eller uppsåt. Vanligtvis grundas nämligen det undersökande subjektets bedömningar och utsagor endast på lagringsmediers innehåll,
och inte på bevittnade omständigheter som rör misstänktas eller andras förehavanden. Subjektens egna tolkningar och slutsatser kan då samtidigt ha
baserats på sidoinformation, som t.ex. det faktum att ett visst undersökt objekt härrör från ett beslag hemma hos den misstänkte eller liknande.
Av stor vikt är därför att bedömaren kan fastställa i vilken omfattning
som uttalandena grundas på det undersökande subjektets egna direkta respektive indirekta iakttagelser i det enskilda fallet, respektive andra omständigheter (som t.ex. subjektets egna slutsatser).1919 Det är samtidigt viktigt att
bedömaren kan identifiera vad utsagorna baseras på även i övrigt. Utöver att
åtskilja maskinella fakta från personella subjektiva fakta, bör bedömaren i
dessa sammanhang t.ex. noga kunna hålla isär olika respektive karaktärer av
subjektiva fakta. Subjektets iakttagelser bör t.ex. skiljas från dels subjektets
särskilda erfarenhetssatser, dels subjektets personliga uppfattningar och

1918
1919

Se avsnitt 3.6.3.1.
Jfr även avsnitt 3.6.3.5.
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antaganden.1920 Vikten av att göra en distinktion mellan ”...facts that have
been found...” respektive ”...information that has been inferred...” har t.ex.
även framhållits i en SIS-standard.1921
Utsagor från sådana subjekt som avser sambandet mellan en viss personell identitet å ena sidan, och maskinella identiteter eller händelseförlopp
(aktivitetsnivån), alternativt vissa gärningsmoment som avses kunna subsumeras under rekvisit som t.ex. innehav eller uppsåt med utgångspunkt i
maskinell miljö å den andra (aktivitetsnivån eller brottsnivån), måste av förklarliga skäl därför värderas med utomordentlig försiktighet. Kategoriska
redovisningar av en viss individs agerande visavi t.ex. viss filförekomst eller
ett visst filinnehåll, som görs enbart utifrån tillgång till avtryck, tenderar att i
allmänhet bestå av icke belagda (spekulativa) hypoteser.
Härigenom kan bedömaren erhålla indikationer om att subjektet inte har
varit objektiv vid sin undersökning. Sådana utsagor kan även indikera behov
av att i övrigt granska det undersökande subjektets redovisningar mer
kritiskt. Alternativt kan bedömaren redan mot denna bakgrund tillmäta subjektets uttalanden ett lägre värde.
I praxis förekommer att rena spekulationer blandas med objektiva fakta i
utsagor från undersökande subjekt. Följande exempel från ett polisiärt undersökande subjekt kan illustrera det nu anförda. Utsagan avser en misstänkts
handlande på aktivitetsnivån i samband med en chattkonversation:
”...man ser att [den misstänkte] de facto använder sig av användarnamnet [N.N.]
och att han uppehåller sig i IRC kanalen [X]” (egna kursiveringar). 1922

Eftersom det undersökande subjektet inte själv har bevittnat den personella identiteten vid chattillfället, är det således oklart vad utsagan har grundats på. De obetingade formuleringarna kan ge en bedömare den felaktiga
uppfattningen att det undersökande subjektets utsaga avser objektiva och belagda fakta. I själva verket innehåller utsagan ogrundade och spekulativa påståenden om samband mellan maskinella och personella identiteter.
Ett ytterligare exempel kan tas, där subjektiva åsikter från ett polisiärt undersökande subjekt sammanblandas med vad som förefaller vara objektiva
fakta.1923 I domen redovisas vissa uttalanden ur subjektets vittnesmål med anledning av dennes undersökning av en dator som tillhörde den tilltalade:

1920

Vissa gränsdragningsfrågor kan härvid även uppkomma om huruvida det undersökande
subjektet uppträder i egenskap av vittne (36 kap. RB) eller sakkunnig (40 kap. RB) i rättegången, se vidare i avsnitt 3.6.3.6
1921
Se p. 8.2 i SS-ISO/IEC 27042:2015.
1922
Se ab 75, s. 6 i Nacka tingsrätts dom 2013-06-20 i mål nr B 2124-12.
1923
Se Växjö tingsrätts dom 2012-03-30 i mål nr B 3370-11, i väsentliga delar fastställd i
Göta hovrätts dom 2012-06-21 i mål nr B 1354-12.
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”På s. 39 finner man konstiga namn, filnamnet heter [...]. Någon har aktivt döpt
filerna. Det vore konstigt att välja ett sådant filnamn om det var någon annan än
[den tilltalade] som döpt filerna.”1924 (egen kursivering).
/---/
”Det är rimligt att filen var öppnad i den här datorn.”1925 (egen kursivering).

Redovisningar av hur ett filnamn har stavats kan vara objektivt belagda
fakta, liksom av sannolikheten för att någon aktivt har namngivit vissa filer.
I övrigt sorterar de kursiverade delarna av utsagorna under subjektiva fakta,
och närmast av typen åsikter respektive spekulationer. Eftersom faktatyperna
blandats samman riskerar bedömaren att behandla även subjektiva åsikter
som objektiva fakta, och att tillmäta dem vikt.
I underrättspraxis har även förekommit att domare i praktiken har övervältrat sin bevisprövning på vittnen, med utgångspunkt i vittnenas egna personella gränssnittsackvisitioner. Så som anförts ankommer på domstolen att
på brottsnivån pröva huruvida viss bevisning kan subsumeras under vissa
rättsfakta eller inte, inom ramen för bevisprövningen. När domstolen inte har
tagit del av den ursprungliga bevisningen i fråga, och i stället lägger vittnesutsagor om bevisningen till grund för dom, görs ett rejält avsteg från principen om det bästa bevismaterialet.
Som ett exempel kan anföras ett underrättsavgörande där muntliga vittnesutsagor
från ett polisiärt undersökande subjekt lades till grund för dom. Av domskälen
framgår att domstolen i praktiken helt har överlåtit åt vittnet att självständigt
pröva och värdera bevisningen (digitala bilder och filmer) – och genom att subsumera den under grovt barnpornografibrott enligt 16 kap 10 a § BrB, därtill
gradindela brottet – enligt följande: ”Beträffande de bilder och filmer som tings[]rätten inte sett med egna ögon, har IT-forensikern [N.N.] omvittnat att de är av
samma slag som de förevisade. [N.N.] har en oerhörd sakkunskap och erfarenhet
av att bedöma påstått barnpornografiskt material samt har åtskilliga gånger på ett
förtroendeingivande sätt vittnat om detta inför rätta. Tingsrätten fäster sådan
tilltro till [N.N.]s utsagor och bedömningar, att det är bevisat att även de icke
visade bilderna och filmerna är barnpornografiska och i förekommande fall av
hänsynslös natur.”1926

Det förekommer även att undersökande subjekt uttalar sig om programvarufunktionalitet. Det kan t.ex. gälla programvara som påträffats på ett
undersökt objekt, eller funktionaliteten av ett undersökande objekt.1927 Av
relevans för prövningen av sådana uttalandens tillförlitlighet är främst huru1924

Se Växjö tingsrätts dom 2012-03-30 i mål nr B 3370-11.
Ibid.
1926
Ur Falu tingsrätts dom 2011-10-18 i mål nr B 3491-10, s. 51 f. Domen fastställdes i allt
väsentligt genom Svea hovrätts dom 2012-06-21 i mål nr B 9366-11.
1927
Jfr avsnitt 3.6.3.3.
1925
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vida utsagan avser funktionalitet av en programvara som subjektet själv har
utvecklat, eller om programvaran utvecklats av en tredje part. Så som tidigare har anförts tenderar utsagor om faktisk programvarufunktionalitet att bli
spekulativa när subjektet inte själv har haft del i programvarans tillkomst. 1928
Detta gäller även när utsagan avser funktionaliteten av undersökande objekt.
I avsnitt 3.1.4 har ett tentativt förslag till en gradering av sådana utsagors tillförlitlighet lämnats, från kunskapsteoretiska utgångspunkter.
Efter att viss påträffad utrustning undersökts vid f.d. SKL hölls förhör med den
person som haft ”ärendeansvaret”.1929 Ur domskälen framgår att den ansvarige
gjort flera uttalanden av närmast spekulativ natur som rör avsedd funktionalitet
samt förekomst av programvara. Några formuleringar som särskilt kan uppmärksammas är t.ex.: ”Fronten till kortläsaren och knappsatsen är, enligt vad han kan
förstå, avsedda att...”, ”När koden trycks in på knappsatsen lagras den förmodligen i ett minne...”, ”Troligen spelas magnetremsan på kortet på nytt in när kortet
åker ut.” och ”Troligen finns det en programvara som underlättar att läsa av och
tolka ljudet...” (egna kursiveringar). 1930

Det förekommer även att respektive part åberopar redovisningar av undersökande subjekt, med oförenliga konklusioner. Tilltalade kan exempelvis
som motbevisning åberopa redovisningar som, helt eller delvis, stipulerar
andra resultat och slutsatser än den bevisning som åklagaren har åberopat.
Det kan observeras att sådan motbevisning i brottmål bidragit till friande
dom och lindrigare påföljd i några hovrättsavgöranden,1931 och till ogillande
av vissa åtalspunkter respektive friande dom i tingsrättsavgöranden1932.
Förekomst av – bokstavliga – frågetecken i kassaregister, dvs. symbolen »?», har
av svenska domstolar lagts till grund för bl.a. skönstaxering, skattetillägg och eftertaxering respektive straffansvar för försvårande av skattekontroll. 1933
Ett i Norge uppmärksammat mål avsåg en restaurangägare som misstänktes ha
manipulerat vissa kassaregister i syfte att undanhålla intäkter. En ”IT-sakkyndig”
från Skatteetaten hade bland annat redovisat sina slutsatser om hur förekomsten
av frågetecknet i kassaregistrets lagringsmedium skulle tolkas.1934 Dennes utsa1928

Ibid.
Se domskälen i Hudiksvalls tingsrätts dom 2005-06-02 i mål nr B 357-05 (överprövad i
Hovrättens för Nedre Norrland dom 2006-04-21 i mål nr B 673-05).
1930
Ibid.
1931
Se t.ex. RH 2013:56; Hovrättens för Västra Sverige dom 2013-05-03 i mål nr B 4599-12;
Svea hovrätts dom 2012-12-13 i mål nr B 3083-12 och Svea hovrätts dom 2006-10-02 i mål
nr B 8799-05.
1932
Se t.ex. Solna tingsrätts dom 2015-06-04 i mål nr B 8098-13. Se även Nyköpings tingsrätts dom 2013-05-30 i mål nr B 3465-11.
1933
Se t.ex. Kammarrättens i Stockholm domar 2009-09-30 i mål nr 3900-08 och 3902-08
respektive Svea hovrätts dom 2010-06-02 i mål nr B 4912-09.
1934
Här avses Borgarting lagmannsretts dom av 28. april 2015 (saknr 13-172145AST-BORG/
01). Jfr även Arntsen, E. O., VG Nyheter (utg.), Skatt øst mente Nam (38) hadde gjemt unna
1929
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gor bidrog till en fällande dom i Oslo tingrett. 1935 Vid överprövningen i Borgarting lagmannsrett åberopade försvaret tre ytterligare undersökande subjekt som
ifrågasatte slutsatserna. Lagmannsretten friade den tilltalade.1936

Ur detta underlag kan inte göras några långtgående konklusioner om vilken eventuell inverkan som sådan bevisning generellt har haft vid domstolars prövningar (t.ex. ökad eller minskad benägenhet att frikänna i brottmål).
Att parter på detta sätt åberopar redovisningar från undersökande subjekt på
var sitt håll, är emellertid ett förhållande som kan antas komma att öka framgent.
Vid oförenliga redovisningar kan förslaget i avsnitt 3.1.4 komma till användning för bedömaren som ett verktyg för att kunna gradera respektive
undersökande subjekt.
3.6.3.5

Undersökningsmetoder och undersökningsmiljö

Som har framgått i det föregående krävs särskilda undersökningsmetoder vid
missivdrivna it-undersökningar.1937 Undersökningsmetoder avser i detta sammanhang de faktiska tillvägagångssätt och åtgärder som vidtas i samband
med missivdrivna it-undersökningar. Undersökningsmiljön avser de yttre
förhållanden som råder i omgivningen där sådana undersökningar utförs.
I SWGDE:s tidigare rekommendationer anges att undersökningsmetoder ska ha
upprättats i förväg och ha validerats.1938

Hur olika undersökningsmetoder ska bedömas är ett i praxis föga uppmärksammat område. Frågor om undersökningsmetoder anknyter i stor
utsträckning till vad som tidigare har anförts beträffande bevishantering (avsnitten 3.1–3.5). Sådana frågor har samtidigt bäring på övriga behandlade
huvudelement (avsnitten 3.6.3.1–3.6.3.4).
Med inriktning mot olika metoder och typer av undersökningar har Carrier
tidigare gjort en indelning i sex olika analyskategorier, utifrån sin modell av
abstraktionslager, nämligen analys av fysiska medier, lagringsmediehantering,
filsystem, applikationer, nätverk respektive minne (här i egen övers.).1939

10 millioner – frikjent etter åtte års mareritt, 2015-09-21 respektive Sakkyndig i en av Norges
største skattesaker oppga utdannelse som ikke finnes, 2015-09-25.
1935
Se ovan anförd dom, s. 6.
1936
Se ovan anförd dom.
1937
Jfr t.ex. prop. 2014/15:94 s. 57.
1938
Se pp. 10.1.1, 14.1 och 14.1.2 i SWGDE, Best practices for digital evidence laboratory
programs, 2003-04-09.
1939
Se pp. 3–4 i Carrier, B., Defining Digital Forensic Examination and Analysis Tools Using
Abstraction Layers, IJDE 2003, vol. 1, utgåva 4, s. 3 ff.
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Med den tidigare indelningen kan undersökningsmetoder vara logiskt
eller fysiskt inriktade.
Vid logiskt inriktade undersökningsmetoder sätts informationsinnehåll i
förgrunden. Undersökande objekt ansluts till undersökta objekt för intermaskinell kommunikation. Med ledning av undersökningsmissivet ackvireras avtryck genom maskin- och programvaruanvändning samt personell
interaktion (t.ex. inmatning av parametrar för ackvisition eller sökbegrepp
m.m.). Informationen tolkas i sin tur maskinellt respektive personellt. Majoriteten av de undersökningar som genomförs vid straffprocessuella förfaranden torde vara utförda genom metoder med logisk inriktning.
Vid fysiskt inriktade undersökningsmetoder riktas fokus i stället mot
föremål. Exempelvis kan den digitala elektronikens omslutande chassi behöva demonteras fysiskt för att det undersökande subjektet ska kunna observera (eller logiskt analysera) komponenter. Demontering och reparationer av
digital elektronik och/eller lagringsmedier, kan inverka på bevisningens
riktighet och fullständighet.1940 Ibland tillämpas destruktiva metoder. Ett sådant exempel är när mikrochip demonteras från kretskort genom avlödning
(s.k. chip-off).1941 Sådana ingrepp kan leda till att såväl lagringsmedier som
digital elektronik förstörs.1942
Att metoder av detta slag har använts kan därmed direkt inverka på bedömningen av bevisningens riktighet och fullständighet.
Det kan i sammanhanget även uppmärksammas att staten har en vårdplikt för
beslagtagna föremål (i s.k. custodia) enligt 27 kap. 10 § 3 st. RB.1943 Eftersom
förstörelse av beslagtagen egendom förutsätter stöd i författning, 1944 och/eller
samtycke från den som berörs,1945 kan sådana metoder under förundersökning
föranleda skadeståndsansvar (jfr avsnitt 3.7). Förundersökningsutredningen har
föreslagit en explicit lagreglering av rätten till ersättning för sakskada av teknisk
utrustning (bl.a. mobiltelefoner och datorer) som skadas under brottsutredning.1946 Förslaget har ännu inte lett till lagstiftning.

1940

Se t.ex. pp. 5.6–5.7 i NFC (SKL), Standardförfarande för avbildning av data i ITutrustning, Do-SF027, 2012-05-21.
1941
Om denna och anknytande metoder, se t.ex. Elder, B., Chip-off and jtag analysis for
mobile device forensics, Evidence Technology Magazine, vol. 10, nr 3, 2012, s. 10 ff. För ett
sådant exempel ur svensk praxis, se t.ex. ab 31, s. 74 i Stockholms tingsrätts dom 2014-05-23
i mål nr B 345-14.
1942
Jfr a.st.
1943
Paragrafen har sina rötter i 1933 års tvångsmedelslag, i sin tur utformad efter ett
lagförslag från 1920, se SOU 1938:44 s. 326 samt Heidbrink i SvJT 2010 s. 321 ff. Om
ansvarsfrågor i samband med t.ex. felaktig bevishantering, se vidare i avsnitt 3.7.
1944
Se Heidbrink i SvJT 2010 s. 330.
1945
Jfr JO beslut 2008-09-26, dnr 4357-2006.
1946
Se SOU 2011:45 s. 40 samt 364 ff. (särskilt s. 365).
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I Sverige finns ingen särskild lagreglering av undersökningsmetoder. I 40
§ RPSFS 2014:1 ges instruktioner om gallring av vissa bevisfiler ”...som
framställts med hjälp av forensiska analysprogram...”. Där anges dock inget
om hur analysprogram ska eller bör användas i metodologiskt hänseende.
Från polisiärt håll härrör ett flertal skrifter och (icke bindande) myndighetsinterna sammanställningar om undersökningsmetoder.1947 De kan antas
vara delvis upprättade med ansatsen att kompensera avsaknaden av reglering.1948 Vid NFC:s sektion för Informationsteknik har man i detta hänseende
varit särskilt produktiv.1949 Omfattande styrdokumentation har upprättats i
olika serier av bl.a. standardförfaranden (Do-SF), metod- och handhavandebeskrivningar (Do-M samt Do-HB) och instruktioner (Do-I), där specifika
metodologiska aspekter av missivdrivna it-undersökningar behandlas.
Åtskilliga metodinriktade standarder och vägledningar (s.k. best practices) på området finns även tillgängliga från olika avsändare världen över.1950
Samtidigt finns ett flertal ”ackrediteringar” respektive ”certifieringar” av
sådana förfaranden.1951
Karakteristiskt för sådana modeller är att de, även sinsemellan, varierar
både strukturellt och terminologiskt.1952
Standarder och vägledningar av detta slag kan till antalet förväntas att
kontinuerligt öka, och med allt mer ökad kontinuitet behöva uppdateras.
NRC har tidigare identifierat avsaknaden av gemensamt tillämpliga standarder som en huvudsaklig utmaning i samband med att missivdrivna itundersökningar används som bevis.1953

1947

Se t.ex. Angerfelt, B., ”Lathund” Husrannsakan & beslag i IT-miljö, 2013-05-18. Se
även Hallbäck, H., Digitala brott och straffprocessuella åtgärder i digital miljö, 2009. Se
även Fornbrandt, G., Rikspolisstyrelsen, ”Lathund” Vid upptagande av anmälan med anknytning till IT-relaterade brott (odaterad).
1948
Jfr även den nuvarande ordningen kring bevishanteringen vid tillskapande i avsnitt 3.1.4.
1949
Sektionen har ersatt den tidigare Dokument- och informationsteknikenheten vid SKL.
1950
Ett hundratal aktuella tekniska, internationella och nationella standarder och vägledningar
(s.k. best practices) för missivdrivna it-undersökningar räknas upp i avsnitt 2 i Li, S. m.fl. i
Handbook of Digital Forensics of Multimedia Data and Devices, 2015, s. 38 ff.
1951
Jfr avsnitt 3.6.2.1. Jfr även t.ex. SWEDAC:s distinktion mellan ackreditering respektive
certifiering, SWEDAC (utg.), Ackreditering eller certifiering?, lydelse 2015-10-15.
1952
Casey och Schatz har i tablåform uppställt fem olika modeller jämförande, var och en
med respektive struktur och begreppsanvändning, se Casey, E. och Schatz, B. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 189.
1953
Se NRC-rapporten 2009, s. 181.
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I metodhänseende görs ofta en distinktion mellan s.k. live forensic analysis
(LFA) visavi dead forensic analysis (DFA).1954
I en beslagssituation kan skillnaden beskrivas så att det vid LFA är det beslagtagna undersökta objektets egna resurser (såsom operativsystem m.m.) som används för att utleta bevis, medan det vid DFA i stället används externa system.1955 Distinktionen kan med detta synsätt sägas vara gjord utifrån undersökningsmiljön i logiskt hänseende. I en SIS-standard görs en distinktion mellan två
olika sorters LFA, dels undersökningar i system som varken kan klonas eller
selektivt kopieras respektive undersökningar i system som kan klonas eller selektivt kopieras.1956

DFA anses av flera författare vara en generellt säkrare metod. Vanligtvis
motiveras det med att LFA innebär fler caveats som (bland annat) kan generera falsk information.1957
Bevisning som utvunnits under DFA kan mot denna bakgrund anses vara
generellt mer tillförlitlig än bevis som utbekommits genom LFA. Bedömaren
kan i detta hänseende behöva upplysas om vilken undersökningsmetod som
använts i det enskilda fallet.
Carrier har lämnat viss generell vägledning för missivdrivna it-undersökningar. Han har i metodologiskt hänseende lämnat viss vägledning som kan
utläsas och sammanställas enligt följande:
–
–
–
–

1954

Det faktum att hashsummor har beräknats (av filer) kan styrka att
avtryck inte har förändrats vid undersökningen.1958
Om skrivskyddade undersökande objekt inte används kan avtryck
tillskapas på det undersökta objektet.1959
Under LFA kan avtryck tillskapas som skriver över tidigare avtryck i oallokerade områden.1960
Under LFA kan informationsförändringar (t.ex. av tidsstämplar)
ske när filer öppnas inom det undersökta objektet.1961

Jfr t.ex. Carrier, B., File System Forensic Analysis, 2005, s. 5 f., jfr även pp. 7.1–7.2 i SSISO/IEC 27042:2015. DFA benämns i vissa fall även static analysis, se p. 7.1 i a.a.
1955
Jfr Carrier i ovan a.st.
1956
Jfr p. 7.2.1 a–b i SS-ISO/IEC 27042:2015.
1957
Se Carrier i ovan a.st. samt Casey, E. och Daywalt, C. i Digital Evidence and Computer
Crime, 2011, s. 383 ff. Carrier anför exemplet att ”last access time” kan modifieras vid LFA
redan genom att filer öppnas, se Carrier i a.a., s. 9.
1958
Jfr Carrier i ovan a.a., s. 6, 8 och 59 f. där t.ex. MD5, SHA-1 och SHA-256 anges. Om
metoder vid logisk ackvisition, jfr även avsnitt 3.3.1.2. Jfr även p. 7.1.4 i SS-ISO/IEC
27037:2012.
1959
Jfr Carrier i ovan a.a., s. 8 f.
1960
Jfr a.st.
1961
Jfr a.st.
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I metodhänseende kan bedömaren få anledning att beakta samtliga tidigare anförda felkällor i samband med bevishanteringen. Ett riskmoment vid eftersökandet
är exempelvis att subjektet i samband med fritextsökningar har lagt avsaknad av
resultat till grund för felaktiga slutsatser. På detta sätt skapas lätt falska negativer.1962 Vidare kan exempelvis undersökningar på distans genom s.k. remote
forensics (även benämnt network forensics eller online forensics)1963 i metodologiskt hänseende aktualisera bedömningar av felkällor i samband med kommunikation.1964

Även de yttre förhållanden som råder i undersökningsmiljön vid undersökningen kan påverka bevisningens riktighet och fullständighet. Som tidigare har anförts kan flera olika faktorer inverka negativt (se avsnitt 3.3.1.1).
En sådan är okontrollerade elektrostatiska urladdningar (ESD).1965 Av detta
skäl har man bland annat vid NFC förordat att digital elektronik och lagringsmedier skickas i ESD-säkra behållare1966 och hanteras ändamålsenligt
med särskild utrustning och inom arbetsområden som är särskilt anpassade
för att minska risker för sådana urladdningar, s.k. ESD-skyddade miljöer.1967
Sammantaget är det av vikt att bedömaren får kännedom om vilken inriktning som den aktuella undersökningen har haft, vilka åtgärder som vidtagits
samt i vilken miljö som undersökningen har utförts. Detta är nödvändigt
bland annat för att kunna bedöma metodens adekvans i förhållande till
undersökningsmissivet och resultatets fullständighet.
I SWGDE:s tidigare rekommendationer anges krav på beredskap för att hantera
s.k. anomalier, bland annat i form av avvikelser från fastställda undersökningsmetoder.1968 Där anges att det för detta ändamål är nödvändigt att ha en skriftligen upprättad policy.1969

1962

Jfr avsnitt 3.2.1.
Jfr t.ex. Casey, E. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 247 ff.
1964
Se avsnitt 3.4.1. Om risker i samband med ”husrannsakan på distans”, jfr även Datastraffrättsutredningens konstateranden i SOU 1992:110 s. 363 f.
1965
Jfr p. 4 i NFC, ESD-skyddsåtgärder, Do-07.04, 2015-03-26. Jfr även p. 3 i NFC (SKL),
Standardförfarande för undersökning av IT-utrustning, Do-SF026, 2014-01-02. Se även tidigare anförda felkällor i samband med fysisk ackvisition i avsnitt 3.3.1.1.
1966
Se p. 5.3.1 i NFC (SKL), Standardförfarande för att återskapa bild-, video- och ljudmaterial, Do-SF020, 2014-01-09.
1967
Om ESD-skyddade miljöer, se t.ex. p. 3 i NFC (SKL), Standardförfarande för undersökning av IT-utrustning, Do-SF026, 2014-01-02. Se även p. 4, NFC, ESD-skyddsåtgärder, Do07.04, 2015-03-26. Konkreta åtgärder anges även i NFC (SKL), Instruktion för ESD-skyddsåtgärder, Do-I023, 2012-05-02. Om särskild förvaring av digital elektronik, jfr t.ex. även de
allmänna råden avseende 22 § RPSFS 2014:1. Om särskilda emballage för att skydda utrustning, jfr även det tidigare anförda i avsnitt 3.3.1.1.
1968
Se p. 16 i SWGDE, Best practices for digital evidence laboratory programs, 2003-04-09.
1969
Se a.st.
1963
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3.6.3.6

Dokumentation och redovisning

Resultat av missivdrivna it-undersökningar redovisas i allmänhet genom
muntliga utsagor, skriftliga utlåtanden och/eller med presentationstekniska
hjälpmedel. Ofta åberopas t.ex. både vittnesförhör med ett undersökande
subjekt och subjektets utfärdade skriftliga utlåtande. Vissa aspekter på denna
administrativa bevishantering ska i det följande behandlas.1970 Redovisningarna benämns här gemensamt som utlåtanden, oaktat den form enligt ovan i
vilken de lämnats.
I praxis benämns sådana skriftliga utlåtanden på olika sätt. Ibland används
RB:s bevismedelsterminologi, som t.ex. skriftligt bevis eller sakkunnigutlåtande. Exempel på hur sådana skriftliga redovisningar i övrigt benämns i
praxis är it-forensiskt analysprotokoll,1971 it-forensiskt undersökningsprotokoll,1972 it-forensiskt granskningsprotokoll,1973 it-forensiskt protokoll,1974
it-forensiskt material1975 och ibland mer generellt undersökningsprotokoll,1976
analysprotokoll,1977 tjänsteanteckning1978 m.fl. Sådana redovisningar kan
också benämnas med anknytning till de objekt som undersökts, som t.ex.
telefontömning1979 (jfr dock s.k. masttömningar)1980.
Materiellt består de skriftliga redovisningarna typiskt sett av uppgiftskonglomerat där olika faktatyper redovisas tillsammans med olika slutsatser.
I utlåtandena blandas i många fall maskinella resultat med personella slutsatser baserade på erfarenhetssatser, tolkningar och/eller uppfattningar (åsikter). Sådana utlåtanden innehåller många gånger även redovisningar om
subjektets iakttagelser vid undersökningen. Eftersom detta ger utlåtandena
en karaktär av skriftliga vittnesattester aktualiseras frågor om förhållandet
till regleringen i 35 kap. 14 § RB.1981
1970

Om kategorin för administrativ bevishantering, se avsnitt 1.3.3.4.
Se t.ex. stämningsansökan, ab 48 i Stockholms tingsrätts dom 2009-07-21 i mål nr B
7460-09, åtalspunkten 2.
1972
Se t.ex. stämningsansökan, ab 59 i Norrköpings tingsrätts dom 2013-09-18 i mål nr B
3619-12, åtalspunkten 13.
1973
Se t.ex. stämningsansökan, ab 12 i Alingsås tingsrätts dom 2013-04-24 i mål nr B 195312.
1974
Se t.ex. Gotlands tingsrätts dom 2014-04-04 i mål nr B 1168-12. Se även t.ex. stämningsansökan, ab 59 i Norrköpings tingsrätts dom 2013-09-18 i mål nr B 3619-12, åtalspunkten 1.
1975
Se t.ex. stämningsansökan, ab 13 i Stockholms tingsrätts dom 2014-04-15 i mål nr B
1182-14, åtalspunkten 2.
1976
Se t.ex. stämningsansökan, ab 322, s. 8 åberopad som skriftlig bevisning under p. 28 i
Stockholms tingsrätts dom 2015-04-21 i mål nr B 14274-14.
1977
Se t.ex. Solna tingsrätts dom 2015-06-04 i mål nr B 8098-13.
1978
Se t.ex. ab 11, s. 473 i Eksjö tingsrätts dom 2012-11-01 i mål nr B 2929-11.
1979
Se t.ex. Södertörns tingsrätts dom 2015-01-02 i mål nr B 3859-14 samt stämningsansökan, ab 94, åtalspunkten 2 i Varbergs tingsrätts dom 2014-11-25 i mål nr B 412-14. Se även
t.ex. JO beslut 2014-04-17, dnr 1151-2013.
1980
Om basstationstömningar, se avsnitt 4.4.
1981
Jfr den tidigare diskussionen i avsnitt 2.5.2.
1971
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Gränsdragningsfrågor kan härvid uppkomma, dels om huruvida det
undersökande subjektet uppträder i egenskap av vittne (36 kap. RB) eller
sakkunnig (40 kap. RB) i rättegången, dels om huruvida den skriftliga dokumentation som upprättas är skriftliga bevis (38 kap. RB) eller skriftliga sakkunnigutlåtanden (40 kap. RB).1982 Eftersom de faktorer som är relevanta att
beakta vid bevisvärderingen skiljer sig mellan olika bevismedel,1983 får gränsdragningarna betydelse för tillämpningen av RB:s respektive reglering och
indirekt därmed även för synen på felkällorna.
Løvlie har anfört en, mot bakgrund av ovan redovisade felkällor, något begränsad indelning av sakkunnigbevisningens felkällor i tre huvudsakliga grupper, den
första hänförlig till informationsunderlaget, den andra till den sakkunniges slutsatser och den tredje till mottagaren (t.ex. dennes missförstånd).1984

I den faktiska rättstillämpningen tycks, i princip undantagslöst, åklagarnas
åberopanden och domstolarnas behandling av denna sorts skriftliga redovisningar ske enligt reglerna för skriftligt bevis,1985 och utsagor från undersökande subjekt enligt reglerna för vittnesförhör.
Med utgångspunkt i Edelstams tidigare förda diskussion om sådana gränsdragningskriterier skulle sakkunnigregleringen vara tillämpbar för skriftliga redovisningar när de undersökande subjekten (respektive) tillfört eller tillämpat särskilda erfarenhetssatser i redovisningen.1986 Såvitt gäller muntliga utsagor skulle
sakkunnigregleringen kunna tillämpas bland annat när bevistemat omfattar slutsatser som subjektet har dragit.1987

Att urskilja och sortera vad som tillhör respektive uppgiftskategori är ofta
svårt för endast juridiskt skolade bedömare. Att värdera bevisningen kan i
sådana fall bli problematiskt.1988
Olika rättsliga förutsättningar gäller för dokumentation i samband med
missivdrivna it-undersökningar. Vilken reglering som är tillämplig beror
främst på om undersökningarna sker inom ramen för brottsutredande verksamhet, annan myndighetsutövning eller i privat regi. I det följande behand1982

Jfr t.ex. Edelstam 1991, s. 186 ff. respektive s. 211 ff. Gränsdragningsproblematik mellan
vittnen och sakkunniga har även belysts av Westberg i JT 2013–14 s. 305. Jfr även Heuman,
L. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 262.
1983
Jfr t.ex. under rubriken ”Inledning”, stycket som inleds med ”I fråga om bevisvärdet...” i
Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 38 kap. RB (maj 2014, suppl.
76). Jfr även t.ex. Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 527.
1984
Se Løvlie, A. i Bevis i straffesaker, 2015, s. 552, jfr även i a.a., s. 556 ff.
1985
Jfr t.ex. även Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 255. Jfr t.ex. även NJA 1989 s. 97 där ett skriftligt sakkunnigutlåtande har betraktats som skriftlig bevisning.
1986
Se Edelstam 1991, s. 219 f.
1987
Se a.a., s. 209 f.
1988
Om allmänna och metodologiska aspekter på värdering av sakkunnigbevisning, se vidare
a.a., s. 378 ff.
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las rättsliga krav som kan uppställas på förundersökningsprotokollens materiella innehåll, med särskild inriktning mot de delar som består av redovisningar upprättade med anledning av missivdrivna it-undersökningar.1989
Aspekter på straffrättsligt ansvar till följd av undersökande subjekts redovisningar behandlas inte.1990
Många förundersökningsprotokoll består av sammansatta delar från olika
avsändare. Vanligtvis upprättar de polisiära undersökande subjekten självständiga sidoprotokoll, som sedan införlivas i det slutliga förundersökningsprotokollet. Rättsliga krav som uppställs vid författandet av redovisningar av
detta slag bestäms utifrån regleringen samt de bakomliggande syften och
tillämpliga principer som gäller förundersökningar.
Ett väsentligt syfte med förundersökningen, utöver de som explicit framgår ur 23 kap. 2 § RB, är att ge den misstänkte inblick i åklagarens bevismaterial.1991 Genom att göra det möjligt för den misstänkte att få behövliga
justeringar och kompletteringar till stånd, avses den misstänktes förberedelser av försvaret underlättas.1992 Huvudregeln är att relevanta delar samlat dokumenteras i förundersökningsprotokollet (23 kap. 21 § RB). Protokoll som
upprättas under en förundersökning ska, enligt 23 kap. 21 § 1 st. RB, samläst
med 22 § 1 st. FuK, ge en trogen bild av vad som förekommit vid förundersökningen av betydelse för utredningen och målet. Det är av central betydelse att förundersökningsprotokollet rättvist speglar förundersökningens förlopp.1993 Genom dessa krav avses bland annat kontroller möjliggöras i efterhand av om förundersökningen har bedrivits korrekt.1994 Denna möjlighet, att
genom förundersökningsprotokollet kunna kontrollera polisers och åklagares
arbete, har vidare ansetts vara av väsentlig betydelse för tilltron till rättsväsendet (jfr avsnitt 1.1.3).1995
Frågan uppkommer då om hur dessa krav, de lege lata, ska efterlevas i
samband med missivdrivna it-undersökningar under förundersökning.
Beträffande protokollens innehåll kan viss ledning hämtas ur vad som föreskrivits för uppteckningar av muntliga utsagor vid FuK:s tillkomst. I en förarbetespromemoria till FuK (1947)1996 uttalas t.ex. att det inte får råda någon
oklarhet över huruvida det som antecknas i förundersökningsprotokollet
avser uppteckning av en utsaga, eller protokollförarens egna reflektioner.1997
Vad som kommer till uttryck i detta, snart sjuttio år gamla, motivuttalande
motsvarar således det som på senare år internationellt har identifierats som
1989

Konsekvenser av utvecklingen diskuteras sammanfattande i avsnitt 7.1.
Jfr avsnitt 3.7.
1991
Se prop. 1994/95:23 s. 73 samt Rättegång V, 8 u., 2011, s. 105.
1992
Jfr a.st.
1993
Jfr prop. 1994/95:23 s. 83.
1994
Jfr a.st.
1995
Jfr a.st.
1996
PM Konseljakt 1947/160.
1997
Se a.a., s. 113.
1990
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ett problem i samband med undersökande subjekts redovisningar av ”computer evidence”.1998 Detta sammanhänger också med det ovan anförda om subjektiva respektive objektiva fakta (avsnitt 3.7.3.4).
Med utgångspunkt i det nu anförda ska det således, enligt gällande rätt, i
förundersökningsprotokollet tydligt skiljas mellan exempelvis maskinella
resultat, från undersökta och undersökande objekt, respektive personella
tolkningar av sådana resultat som undersökande subjekt (och andra) gjort.
Bedömaren ska i detta hänseende utan svårighet exempelvis kunna sortera
och skilja mellan maskinell respektive personell dokumentation.1999
Under förundersökning gäller samtidigt särskilda principer om bl.a. hänsyn, skyndsamhet och objektivitet (jfr 23 kap. 4 § RB). Principerna gäller alla
som har till uppgift att agera under förundersökningen, vilket inbegriper
undersökande subjekt.2000 Detta innebär att det i förundersökningsprotokollet
ska anges uppgifter till grund för såväl riktighetsbedömningar som fullständighetsbedömningar.
Sådana bedömningar förutsätter även att det undersökta objektets egenskaper redovisas. I 27 kap. 13 § RB uppställs bland annat krav på att objekt
som tagits i beslag beskrivs noggrant. Bestämmelsen kompletteras av vissa
föreskrifter från Polismyndigheten.2001 Mot bakgrund av regleringen, och
tidigare praxis avseende förhållanden i personell miljö,2002 torde ett minimikrav vara att beskrivningar av digital elektronik och lagringsmedier innefattar uppgifter om objektens respektive antal och i förekommande fall synbara
tillverkare, modellbeteckningar och serienummer.2003
Härutöver torde bland annat även förutsättas uppgifter om tider och
platser för objektens respektive påträffande samt all eventuell personell
interaktion och hantering i samband med beslaget (jfr t.ex. 12 § RPSFS
2014:1 samt det ovan anförda avseende 22 § FuK).
När det undersökta objektet är ett lagringsmedium torde ytterligare precision förutsättas vid angivelsen. En fullständighetsbedömning förutsätter då
nämligen även uppgifter om påträffade egenskaper till följd av
normtillämpning på logisk nivå,2004 som exempelvis i fallet med HDD avser
minneskapacitet samt påträffade gränssnittstyper, cylindrar (även emulerade), filsystem, spårantal, sektorer/block (till antal och storlekar) och parti1998

Se pp. 4.4, 6.4 (c) och 6.5 (b) i BCS-rapporten 2000.
Jfr figur 3.8 i avsnitt 3.6.4.
2000
Se SOU 2011:45 s. 99.
2001
Se RPSFS 2014:1.
2002
Jfr Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 27 kap. 13 § 1 st. RB
(april 2015, suppl. 78) med refererad praxis. Jfr även Lindberg, G., Straffprocessuella
tvångsmedel, 2012, s. 433 ff.
2003
Jfr t.ex. JO beslut 2008-09-26, dnr 4357-2006. Jfr även Lindberg som anfört att det i
beslagsprotokoll är tillräckligt med en beskrivning av mediet i sig, utan dess innehåll,
Lindberg, G., Straffprocessuella tvångsmedel, 2012, s. 436.
2004
Jfr avsnitt 2.4.1.2.
1999
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tioner. Härutöver ska även framgå huruvida det undersökta objektet är ett
resultat av logisk ackvisition, och om så är fallet, även huruvida ackvisitionen skett selektivt2005 eller genom uttömmande kloning samt erhållna
checksummor/hashsummor. Om bevisningen är ett resultat av eftersökande
förutsätts då även en uttömmande förteckning över t.ex. förekommande
sökbegreppsanvändning.2006
Allmänt hållna beskrivningar, som »hårddisk» eller »usb-minne», kan
inte anses uppfylla dessa precisionskrav.
Vad som ytterligare följer av objektivitetsprincipen är att det i förundersökningsprotokollet ska antecknas inte bara sådant som är till en misstänkts
nackdel, utan även sådant som är eller kan vara till den misstänktes fördel.2007 Detta krav innefattar således en skyldighet för protokollförare att
även ta till vara och redovisa omständigheter som skulle kunna vara av
betydelse för försvaret, även då omständigheterna inte entydigt talar till den
misstänktes förmån.2008
Här ingår således även att ange i vilken utsträckning som information inte
kunnat tillgås ur objektet (lagringsmediet) vid undersökningen. Samtidigt
måste då även framgå varför informationen inte kunnat tillgås (t.ex. på grund
av kryptering) och innebörden av att information saknas.
Helt uppenbart torde vara att samtliga undersökande subjekt och objekt
som anlitats och använts för att nå de maskinella och personella fakta som
åberopas som bevis, är av betydelse för utredningen och målet, och därför
ska redovisas i förundersökningsprotokollet.
Även vilka undersökningsmetoder som kommit till användning, och på
vilka nivåer, ska då anges. En redovisning av hur undersökande objekt har
använts i det enskilda fallet blir särskilt viktig när en misstänkt refererar till
ett visst material som den misstänkte påstår finns, men som inte har anträffats vid undersökningen. Relevansen av en invändning som t.ex. riktas mot
resultatets fullständighet, när ett undersökande objekt har använts för ett
undersökt objekt (lagringsmedium), kan i många fall över huvud taget inte
bedömas utan viss kännedom om såväl det undersökta som det undersökande
objektet och använda metoder. Om varken den tilltalade eller domstolen får
denna kännedom går det ovan berörda kontrollsyftet om intet. Den tilltalade
riskerar därigenom att lida betydande rättsförluster.
I fallet Fuchs mot Tyskland2009 hade en kontrovers uppkommit till följd av att ett
undersökande subjekts metod inte redovisades. En man i Tyskland misstänktes
2005

I fallet med selektering måste även framgå vilka urvalskriterier som legat till grund för
ackvisitionen.
2006
Jfr även det i avsnitt 3.2.1 anförda om rättsfallet Wieser och Bicos Beteiligungen GmbH
mot Österrike.
2007
Se JO 2009/10 s. 111 samt prop. 1994/95:23 s. 83.
2008
Se JO 2007/08 s. 87.
2009
Europadomstolens avvisningsbeslut i målet Fuchs mot Tyskland.
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ha laddat ned barnpornografiska bilder till sin dator.2010 De filer som påträffades
vid polisens undersökning var krypterade och man lyckades därför inte ta del av
något bildinnehåll.2011 Av detta skäl anlitades ett externt undersökande subjekt
från ett privat företag, en ”sworn-in private IT expert”.2012 Subjektet redovisade
sina resultat utan att samtidigt redovisa vilka metoder som använts vid undersökningen.2013 Den misstänktes försvarare, Fuchs, ifrågasatte bevisningens äkthet,
och insinuerade att subjektet själv hade fabricerat (tillskapat) bevisningen.2014 I
sin egenskap av försvarare anförde Fuchs att ett sådant agerande skulle kunna
motiveras av det privata företagets intresse av att ”lyckas” med undersökningen.2015 För sina uttalanden ådömdes Fuchs själv sedermera straffrättsligt ansvar
för förtal.2016 Fuchs väckte sedermera en talan i Europadomstolen mot Tyskland.2017 Talan avvisades såsom grundlös.

En följdfråga med avseende på det nu anförda, är med vilken noggrannhet
som respektive element behöver anges i förundersökningsprotokollet.
Såvitt gäller undersökande objekt och undersökningsmetoder bör beaktas
det tidigare berörda utrymmet för förändringar i förutsättningar mellan
exempelvis olika maskinvarusammansättningar respektive programvaruuppgraderingar. Mot bakgrund härav torde någon trogen bild av vad som
förekommit i samband med missivdrivna it-undersökningar över huvud taget
inte kunna ges, med mindre än att de undersökande objekten anges med en
höggradig precision. När respektive maskinvarusammansättning, programvarusammansättning (inklusive versionsnummer och lanseringsdatum), operativsystem, lokala konfigurationer samt uppgifter om objektens tillverkare
och tider för installation etc. är av betydelse för utredningen och målet måste
sådana uppgifter tydligt framgå. Att ange uppgifterna genom generella eller
svepande beskrivningar som t.ex. ”ett analysprogram”2018 eller liknande är i
detta hänseende inte tillräckligt.
Att bedömaren uppmärksammar hur pass väl preciserade uppgifterna är kan
sägas ingå i det oberoendekriterium som McKemmish uppställt för bedömningen
av hur välgrundad (”forensically sound”) som redovisningen av en missivdriven
it-undersökning är.2019 Enligt detta kriterium ska undersökningen kunna följas,
2010

Se anfört beslut, p. 7.
Se a.st.
2012
Se anfört beslut, pp. 7–8.
2013
Se anfört beslut, p. 7.
2014
Se anfört beslut, p. 8.
2015
Se a.st.
2016
Se anfört beslut, pp. 15–21.
2017
Se anfört beslut.
2018
Jfr beskrivningen i ab 29, s. 107 i Norrköpings tingsrätts dom 2012-02-08 i mål nr B
2361-11.
2019
Jfr t.ex. innebörden av McKemmishs kriterium Transparency, ett av fyra kriterier för
bedömningen av huruvida en missivdriven it-undersökning är ”forensically sound” i
McKemmish, R., When is digital evidence forensically sound?, Advances in Digital Forensics
2011
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kontrolleras och verifieras av utomstående och oberoende subjekt. 2020 Detta utgör samtidigt en förutsättning för att man ska kunna göra externa prövningar av
t.ex. andra subjekts utlåtanden.2021
I SWGDE:s tidigare rekommendationer anges även att det är nödvändigt att
dokumentation upprättas vid valideringar av undersökningsmetoder och undersökande objekt.2022

Den trogna bilden förutsätter samtidigt att det tydligt framgår huruvida
olika undersökande objekt använts, exempelvis olika programvaruversioner,
och i förekommande fall om olika resultat erhållits genom respektive objekt.
Samtidigt ska även det undersökande subjektets kännedom om använda
programvarusammansättningar framgå. I fall då t.ex. det undersökande subjektet utvecklat egen programvara som använts måste detta kunna utläsas.
Om uppgifter av de slag som behandlats i detta avsnitt saknas i förundersökningsprotokollet, trots att de är eller skulle kunna vara av betydelse för
utredningen och/eller målet, eller till den misstänktes fördel, utgör detta en
brist. Det kan bevisrättsligt hanteras på endera av två huvudsakliga sätt. Det
ena sättet är att domstolen förelägger åklagaren att komplettera förundersökningen i dessa hänseenden, enligt 45 kap. 11 § RB. Det andra sättet är att
bedömaren frånkänner bevisningen värde.
Bedömaren kan även ha behov av kännedom om i vilken utsträckning,
och i vilka delar, som utlåtandet är upprättat särskilt för att tjäna som bevis
för ändamålet, t.ex. i domstol. Detta kan även anknytas till Ekelöfs diskussioner om avsiktliga respektive tillfälliga bevis.2023
Vid identifieringen av felkällor utifrån utlåtandenas innehåll och utformning, kan
flera vägledande analogier göras med regleringen för rättsintyg. I 6 kap. 10 §
PatSäkL uppställs exempelvis en skyldighet för den som i sin yrkesverksamhet
inom hälso- och sjukvården utfärdar vissa intyg, att utforma dessa med noggrannhet och omsorg.2024 I samband med PatSäkL:s tillkomst efterlyste Lagrådet
samtidigt en föreskrift om att vissa intyg skulle ges ett innehåll som motsvarade

IV, vol. 285, IFIP/Springer, 2008, s. 12 f., jfr även Stanfield, A., Computer forensics, electronic discovery and electronic evidence, 2009, s. 35 f.
2020
Ibid.
2021
Ett exempel på en sådan extern granskning, med utgångspunkt endast i sådant skriftligt
material som upprättats av NFC, återfinns i Solna tingsrätts dom 2015-06-04 i mål nr B 809813 (s. 37 ff.).
2022
Se pp. 14.1 och 14.1.2 i SWGDE, Best practices for digital evidence laboratory programs, 2003-04-09.
2023
Jfr t.ex. de bevisrättsligt anknutna indelningarna i avsiktliga respektive tillfälliga bevis,
avsiktsurkunder och tillfällighetsurkunder samt beskrivande och dispositiva urkunder i
Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 22 och 257 samt Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 210.
2024
Jfr även 2 kap. 4 § i den tidigare, nu upphävda lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område som, utan att förändras i sak, lyftes över till PatSäkL med
smärre språkliga justeringar, se prop. 2009/10:210 s. 210.
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intygets bakomliggande verkliga förhållanden.2025 I Socialstyrelsens föreskrifter
om intygsutfärdande inom hälso- och sjukvården stadgas bland annat även om
beaktande av fullständighet och entydighet vid rättsintygens utformning2026 samt
att intygen ska avfattas för mottagarens förståelse2027 och på ett begripligt
språk2028. Där uppställs samtidigt krav på att intyg utformas så att det tydligt
framgår vad som är intygsutfärdarens egna uttalanden och vilka uppgifter som
härrör från [det undersökta objektet] respektive från andra personer.2029 I förekommande fall ska enligt föreskrifterna även särskilt anges om intyget upprättats
med avsikten att det ska åberopas vid en domstol eller i ett annat offentligt eller
enskilt rättsförhållande.2030 Viss formalia förutsätts även, såsom angivelse av intygsutfärdarens namn, kompetens och tjänsteställning eller befattning, tjänsteställe eller mottagningslokal, adress och telefonnummer.2031

De ovan berörda kraven på objektivitet och en trogen bild innebär att även
undersökningsmetoder ska redovisas, bland annat vad gäller sådana eventuella fel som har uppkommit under undersökningen.2032 Dessa ska identifieras,
förklaras och relateras till bevisningens tillförlitlighet vad avser både dess
riktighet och fullständighet.2033
Sammanfattningsvis kan förundersökningsprotokollet behöva innehålla
ett flertal detaljerade uppgifter när resultat av missivdrivna it-undersökningar
åberopas som bevisning. Detta gäller när respektive uppgift antingen a) är av
betydelse för utredningen och/eller målet, b) skulle kunna vara av betydelse
för försvaret eller c) annars kan vara till den misstänktes fördel.
Uppgifter kan således behöva anges om samtliga aspekter som berörts avseende dels bevishanteringsmodellens respektive skeden (avsnitten 3.1–3.5),
dels undersökningarnas respektive huvudelement (avsnitten 3.6.3.1–3.6.3.5).
Samtidigt uppenbaras en sorts symbios mellan undersökande objekt och
subjekt samt redovisningar. Det är av vikt att bedömaren förmår att identifiera respektive element och fastställa nödvändiga samband däremellan. Detta
förhållande åskådliggörs grafiskt i figur 3.8 (avsnitt 3.6.4).

2025

Jfr a.a., s. 391 f. och 210.
Se 10 kap. 5 § 1 st. p. 2 SOSFS 2005:29.
2027
Se 10 kap. 5 § 1 st. p. 1 SOSFS 2005:29.
2028
Se 10 kap. 5 § 1 st. p. 3 SOSFS 2005:29. Jfr även p. 1, NFC, Redovisning av
undersökningar, NFC-06.05, 2014-12-17.
2029
Se 10 kap. 7 § SOSFS 2005:29. Jfr även det anförda i avsnitt 3.6.3.4.
2030
Se 10 kap. 6 § SOSFS 2005:29. En sådan angivelse kan sägas avse ett yttre syfte med
undersökningen, att jämföra med det preciserade undersökningsmissivet (jfr ovan).
2031
Ibid.
2032
Jfr t.ex. innebörden av McKemmishs kriterium Errors, ett av fyra kriterier för bedömningen av huruvida en missivdriven it-undersökning är ”forensically sound” i McKemmish,
R., When is digital evidence forensically sound?, Advances in Digital Forensics IV, vol. 285,
IFIP/Springer, 2008, s. 12, jfr även Stanfield, A., Computer forensics, electronic discovery
and electronic evidence, 2009, s. 35 f.
2033
Ibid.
2026
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I flera av de standarder som är särskilt anpassade för missivdrivna undersökningar anges vissa konkreta uppgiftstyper som bör ingå i dokumentationen. Några
exempel är (i eget urval och egna översättningar):2034
Bevishantering
–

i förväg upprättade anvisningar och instruktioner för bevishantering,

Undersökningsmissiv

–

undersökningens målsättning,

Undersökta objekt

–
–

typer och märken av digital elektronik, inklusive serienummer, licensnummer
och andra identifierande kännetecken som t.ex. fysiska skador,
om den digitala elektroniken är påslagen ska även förmedlat gränssnittsinnehåll
(på skärmar, displayer etc.) fotograferas eller på annat sätt dokumenteras,

Undersökande objekt

–
–

en specificerad förteckning över undersökande objekt som använts (tillverkare,
modell, serienummer, datum för ackvisition),
uppgift om kalibrering och underhåll av undersökande objekt,

Undersökande subjekt

–
–
–
–
–

tydlig uppgift om utfärdarens kvalifikationer och kompetens för att delta i
undersökningen och upprätta den ifrågavarande redovisningen,
de undersökande subjektens referenser (inklusive utbildningsansvarig och kompetens),
tydlig uppgift om vilken information som lämnats det/de undersökande
subjektet/subjekten innan undersökningen påbörjades (inklusive den upprättade
redovisningens syfte),
de undersökande subjektens respektive roll och agerande,
det undersökande subjektets observationer vid undersökningen,

Undersökningsmetoder och undersökningsmiljö

–
–
–

tidpunkt för den missivdrivna undersökningen och undersökningens varaktighet,
platsen för den missivdrivna undersökningen
en förteckning över undersökningsmetoder som använts

Övriga uppgifter

–
–
–
2034

karaktären hos den händelse som undersöks (med händelse avses den händelse
som utreds, egen anm.),
tidpunkt för den inträffade händelsen och händelsens varaktighet,
platsen för den inträffade händelsen,

De uppräknade exemplen utgår från pp. 6.4 och 9.1–9.2 i ISO/IEC 27042:2015; p. 7.1.1.1
i SS-ISO/IEC 27037:2012 samt pp. 12.1.3 och 18.1 i SWGDE, Best practices for digital evidence laboratory programs, 2003-04-09.
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–
–
–
–
–
–
–

fakta om de ”digital evidence” som anträffats vid undersökningen,
skador på ”potential digital evidence” som har observerats vid undersökningen
och skadornas inverkan på fortsatta steg i undersökningen,
begränsningar i utförda analyser (brister i fullständighet hos ”data sets”,
tidsbegränsningar)
resultat och eventuella tillhörande diagram och grafer m.m. som tillskapats vid
undersökningen,
tydliga distinktioner mellan fakta och åsikter, i de fall då redovisningen
innehåller åsikter, och i förekommande fall motivera samtliga åsikter,
kvalitetssäkringsanvisningar och s.k. audits av undersökande objekt och subjekt
och
uppgift om valideringar och valideringsresultat.

I både SWGDE:s tidigare rekommendationer och i SIS-standarder anges även att
den dokumentation som upprättas vid missivdrivna it-undersökningar ska innehålla så pass mycket information att en oberoende extern granskning, och tolkning av data, är möjlig, s.k. peer review (jfr även McKemmishs ovan anförda
oberoendekriterium).2035 I SIS-standarder anges därutöver att dokumentationen
ska vara så pass detaljerad att ett kunskapsmässigt jämställt undersökande
subjekt ska kunna återupprepa de utförda undersökningarna, och då uppnå
samma resultat.2036

3.6.4

Sammanfattande analyser och slutsatser

Förhållandet mellan missivdrivna it-undersökningar och annan forensisk och
kriminalteknisk bevisning

Vissa arbets- och undersökningsmetoder kan som tidigare anförts sägas inrymmas under det sammanfattande begreppet kriminalteknik. Åberopade
bevis i form av resultat som härrör från sådan aktivitet har sedermera också
kommit att kallas teknisk, kriminalteknisk och forensisk bevisning.2037 I rättsliga sammanhang har kriminalteknik för svenskt vidkommande traditionellt
använts som benämning för dels det arbete som utförts inom ramen för polisiär brottsplatsundersökning, dels den verksamhet som bedrivits inom NFC
(f.d. SKL)2038 och dels det arbete som bedrivits inom de tidigare polismyndigheternas respektive tekniska rotlar2039.
2035

Se p. 12.1.1 i SWGDE, Best practices for digital evidence laboratory programs, 2003-0409. Se även p. 6.4 i SS-ISO/IEC 27042:2015, jfr även p. 5.3.2 i SS-ISO/IEC 27037:2012.
2036
Se p. 6.4 i SS-ISO/IEC 27042:2015, jfr även pp. 5.3.3–5.3.4 i SS-ISO/IEC 27037:2012.
2037
Om begreppsanvändningen och förhållandet mellan dessa tre respektive begrepp, se
avsnitt 5.1.
2038
Jfr SOU 2012:13 s. 273 not 11. Jfr även i not 1669 i denna avhandling a.st. Om NFC:s
aktuella organisatoriska uppbyggnad och indelning i sektionerna Informationsteknik, Biologi,
Droganalys samt Kemi och teknik, se NFC, NFCs organisation, NFC-03.01, 2015-02-12, s. 1.
Om omfattningen av ärenden och handläggningstider, jfr även JO 2015/16 s. 144.
2039
Se SOU 2012:13 s. 273 not 11.
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Sveriges första statligt organiserade kriminaltekniska utbildning introducerades
år 1930 och leddes av docenten i kriminalteknik vid dåvarande Stockholms högskola (och sedermera även chefen för Statens Kriminaltekniska Anstalt) Harry
”Revolver-Harry” Söderman.2040 För kriminaltekniska undersökningar har i Nationalencyklopedin föreslagits en indelning i fältarbete respektive laboratoriearbete.2041
Vanliga exempel på undersökningar som brukar hänföras till kriminaltekniska, såsom DNA-analyser och saliv- och blodprover m.fl.,2042 företas med utgångspunkt i humanbiologiskt material. Andra exempel är jämförande undersökningar av skoavtryck och verktygsspår, mekaniska undersökningar av lås och
nycklar eller undersökningar av t.ex. plastpåsar och tejper, arbete med tekniska
brandfrågor, analyser av kemisk sammansättning i material som glas, färg, plast,
lim, explosiva ämnen och tårgas, olje- och miljöanalyser, undersökningar som
avser brand orsakad av brännbar vätska, fiberundersökningar, framkallning och
identifiering av fingeravtryck samt undersökningar av vapen och ammunition.2043
Även undersökningar av material och ämnen i form av t.ex. pulver, läkemedel,
växtmaterial, hembränd sprit och dopningspreparat m.m. som misstänks innehålla narkotika, andra drogtyper eller gifter hör till området för kriminalteknik.2044
Vid NFC utförs även handstilsundersökningar, exempelvis avseende bankhandlingar, kvitton, deklarationer, testamenten, dagböcker, kontrakt, rånarskisser
och kokscheman för narkotika m.m. samt undersökningar av misstänkta förfalskningar (av bl.a. sedlar, pass, körkort, testamenten, bankhandlingar och lotter) och
av dold skrift, kodade kopior, reliefskrift, och maskinellt framställd skrift samt
undersökningar avseende informationsteknik (jfr även avsnitt 3.6.2).2045

2040

Om den första svenska kriminaltekniska utbildningen, se SvJT 1930 s. 411 samt
Södermans recension av ”Statens kurs i kriminalteknik” i SvJT 1930 s. 587 ff. Denna praktiskt orienterade kurs hölls för 60 kursdeltagare, av vilka merparten var hemmahörande inom
den svenska polisiära brottsutredande verksamheten. Kursen pågick under sex veckor med
kursmomenten rättsmedicin, kriminalpsykologi, kriminologi, kriminaltaktik och kriminalteknik, se a.st. Särskilt stort utrymme ägnades åt ”...undervisning i skrivning och fotografering av
brottsplatser, spårläran i dess olika aspekt och förhörstekniken med vittnespsykologi...”, se
a.st. Söderman förefaller ha intagit en kritisk hållning till den då rådande polisiära utbildningsansatsen. Han betraktade t.ex. utbildningen av landsbygdens polis som ”bristfällig”, se
a.st. Den för landsfiskalsaspiranterna obligatoriska tjänstgöringen om sex månader vid poliskår i stad beskrev Söderman som ”...i det närmaste värdelös...” ur ett kriminaltekniskt perspektiv, se a.a., s. 587.
2041
Se Kopp, I. i NE Nationalencyklopedin AB (utg.), sökbegreppet »kriminaltekniska
undersökningar».
2042
Se SOU 2006:63 s. 140 ff. samt Polismyndigheten (utg.), Nationellt forensiskt centrum
NFC, lydelse 2013-12-30. En utförlig genomgång av DNA-bevisningens historik och förekomst i det praktiska rättslivet har presenterats av Björkman, J. i BEVIS. Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis, 1997, s. 219 ff. Styrkan av ”DNAbevis” har även ifrågasatts av Björkman och Diesen i JT 2003–04 s. 890 ff.
2043
Se SOU 2006:63 s. 146 ff.
2044
Se a.a., s. 154 ff.
2045
Se a.a., s. 158 ff. samt Polismyndigheten (utg.), Nationellt forensiskt centrum NFC, lydelse 2015-07-06.
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I många fall utgår man från existens och förekomst (eller frånvaro) av
konkreta fysiska manifestationer.2046 Sådana förekomster åberopas i många
fall som ”spår”, med samtidiga kausalitetsanspråk, som genom slutledning
relateras till gärningar och/eller vissa personer.2047
Det ska i sammanhanget understrykas att informationsinnehållet i sådana
observationer och slutledningar åberopas med samtidiga anspråk på att ha
grundats på de fysiska manifestationernas informationsinnehåll, i en viss
konkretiserad uttrycksform. Varken informationsinnehållet eller uttrycksformen kan då i sin tur representera något alternativt informationsinnehåll eller
någon alternativ uttrycksform. Bevisningen presenteras utifrån denna utgångspunkt, oaktat om den betecknas kriminalteknisk, forensisk, sakkunnigutlåtande, analysbesked, vittnesmål, skriftlig bevisning eller något annat.
Under den kriminaltekniska undersökningen kan de fysiska manifestationerna
komma att behandlas på olika sätt. De kan exempelvis utsättas för olika tester
och substanser och företas med hjälp av informationstekniska, mekaniska eller
kemiska hjälpmedel, till grund för observationer och slutledningar. Innebörden
av de fysiska manifestationer som bildat utgångspunkt för undersökningen förändras dock därmed inte i sig. De kan t.ex. inte i sig få någon alternativ sammansättning eller något alternativt representerat informationsinnehåll genom alternativ normtillämpning.

Som tidigare har framgått grundas en missivdriven it-undersökning av ett
lagringsmedium på informationsrepresentation. De avtryck som finns i
lagringsmedier representerar informationsinnehållet, tillsammans med vissa
tillämpade normer.
Fysiska manifestationer, ibland gemensamt kallade spår,2048 har i det förra
fallet en statisk karaktär. I det senare fallet måste spåren, i form av avtryck,
åtföljas av en accessorisk normtillämpning. Sådana spår kan därför sägas ha
en dynamisk karaktär. Utgångspunkten för de förra undersökningarna skiljer
sig i kunskapsteoretiskt hänseende således från utgångspunkten i de senare.
De respektive spårtypernas skilda karaktär gör att det samtidigt handlar om
två olika bakomliggande empiriska grunder för respektive undersökningstyp.
Att benämningar som elektroniska eller digitala spår2049 därför kan
uppfattas som förledande, inses lätt vid en jämförelse mellan de respektive
spårtyperna. DNA, blod respektive fingeravtryck har en omedelbar och statisk innebörd. ”Spåren” från ett lagringsmedium består i stället av avtryck
2046

I det andra indragsstycket ovan utgår samtliga exemplifierade undersökningar från konkreta fysiska manifestationer.
2047
Spår av denna typ som tillvaratas under förundersökning har benämnts bevisfakta av typen indicier, se t.ex. Svensson, A., Kriminalteknik, 1979, s. 1. Jfr även exemplet med bromsspår efter en bil i Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 16.
2048
Jfr t.ex. Olsson, J. och Kupper, T., Grundläggande kriminalteknik, 2013, s. 10 f., 25 samt
98 (och passim).
2049
Benämningen används t.ex. i Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 106.
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som representeras med en indirekt och dynamisk innebörd. Vidare skiljer sig
spårtyperna åt såtillvida att lagringsmediers avtryck aldrig härrör direkt från
fysiska personer.2050
I förhållande till mänskliga individer skulle man här kunna skilja mellan direkt
personidentifierande respektive övriga spår. Redan existensen av vissa spår kan
sägas ha ett ursprungligt anspråk på att direkt härröra från en viss person. Exempelvis har förekomst av fingeravtryck och DNA ett direkt anknytningsmoment till
en viss individ, medan andra humanbiologiska substanser i sig endast direkt anknyts till någon individ.2051 Andra spår saknar direkta anknytningsmoment till en
viss person. Ett skoavtryck kan t.ex. – ytterst – endast direkt hänföras till erfarenhetssatser beträffande en viss sko. Alla andra slutledningar, som t.ex. att en viss
person burit skon, är indirekta i förhållande till spåret, dvs. skoavtrycket.

Det nu anförda får stor betydelse för beviskedjornas sammansättning (se
vidare i avsnitt 4.6) och för identifieringen av felkällor. Av detta skäl bör bedömaren göra en distinktion mellan de respektive spårtyperna.
Läror om forensik och kriminalteknik tar ofta utgångspunkt i Locards s.k.
utbytesprincip eller utbytestes (eng. exchange principle) som brukar citeras
enligt följande:
”Toute action de l’homme, et a fortiori, l’action violente qu’est un crime, ne peut
pas se dérouler sans laisser quelque marque.” 2052

Denna Locards tes kan sägas bygga på två grundantaganden, dels att individers respektive handlanden föranleder spår, dels att sådana spår kan härledas till den eller de individer som orsakat spåret. En fråga som bör ställas
är huruvida Locards tes verkligen är tillämpbar på motsvarande förutsättningar i it-miljö.2053 I den litteratur som behandlar aspekter på missivdrivna
it-undersökningar brukar Locards tes i allmänhet antas tämligen okritiskt
utan några fördjupande diskussioner.2054
Det finns emellertid vissa svårigheter med att förbehållslöst tillämpa
Locards tes såsom gällande även för missivdrivna it-undersökningar och i itmiljö. I detta hänseende kan exempelvis uppmärksammas att tesen utgår från
gärningar som direkt härrör från personella identiteter (”de l’homme”). Som
tidigare berörts kan händelseförlopp i it-miljö utspelas utan direkta personella interaktionsmoment, under exempelvis programvaruexekvering.2055 Vad
2050

Om personella interaktionsmoment, jfr avsnitt 3.1.2.
Om styrkan av ”DNA-bevis”, jfr i not 2042 a.st.
2052
Locard, E., La police et les méthodes scientifiques, 1934, s. 8.
2053
Se t.ex. det anförda i Zatyko, K. och Bay, J., The Digital Forensics Cyber Exchange
Principle, Forensic Magazine (utg.), 2011-12-14.
2054
Jfr t.ex. Casey, E. i Digital Evidence and Computer Crime, 2011, s. 16 f. Jfr även
Kirschenbaum, M. G., Mechanisms, 2008, s. 48 f.
2055
Jfr avsnitt 3.1.
2051
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gäller personella handlanden måste även beaktas att man utifrån avtryck
endast kan härleda händelseförlopp i it-miljö indirekt till en viss person, och
genom multipla led, där de kausala orsakssambanden delvis består av representationskriterier.
Locards princip är vidare tillämpbar för positivt manifesterade förhållanden (”Toute action”). Det har tidigare i denna avhandling framhållits att
även negativa förekomster av handlande i it-miljö kan orsaka konkreta manifesterade händelseförlopp.2056 Således kan händelseförlopp i it-miljö orsakas
av omständigheter som över huvud taget inte lämnar några fysiskt manifesterade spår.
Mot bakgrund av det ovan anförda tycks Locards tes inte vara direkt
tillämpbar för missivdrivna it-undersökningar utan endast under vissa givna
förutsättningar.2057
Så kallad anti-forensics kan anföras som ett exempel på ett aktivitetsområde med
specifik inriktning mot att omöjliggöra eller försvåra bevisning genom missivdrivna it-undersökningar.2058 Skräddarsydda programvaror utvecklas bland annat
för ändamålet.2059 Eftersom sådana aktiviteter inte kan antas vara lika vanliga,
eller enkla att utföra för ”traditionella” spår, kan bedömaren behöva behandla sådana invändningar annorlunda när de avser it-miljö än när de avser personell
miljö. Representationsfaktorn medför därför samtidigt att det generella utrymmet
för manipulation och förvanskning behöver beaktas i högre utsträckning än vid
”traditionell” kriminalteknisk bevisning. Armstrong har anfört att framtida forskningsresultat på området för anti-forensics kan tillämpas även för andra forensiska fält och att det då kommer att leda till ”better justice outcomes”. 2060
Symbiosen mellan objekt, subjekt och utsagans faktainnehåll

Med utgångspunkt i de tidigare anförda indelningarna kan, som nämnts, resultat av missivdrivna it-undersökningar sägas vara en följd av en sorts symbios mellan maskinella objekt, personella subjekt och utsagor (muntliga som
skriftliga). Förhållandet illustreras nedan i figur 3.8.

2056

Detta gäller även i personell miljö, t.ex. vad avser s.k. underlåtenhetsgärningar.
Jfr häremot Zatyko och Bay som ansett Locards princip vara direkt tillämplig, Zatyko, K.
och Bay, J., The Digital Forensics Cyber Exchange Principle, Forensic Magazine (utg.),
2011-12-14.
2058
Jfr Willassen 2008, s. 147 f. Se även Schafers och Masons beskrivning av anti-computer
forensics med anförda referenser, Schafer, B. och Mason, S. i Electronic Evidence, 2012, s.
53 f. Se även t.ex. Barbara, J. J., Forensic Magazine (utg.), Anti-Digital Forensics, The Next
Challenge: Part 1, 2008-12-01.
2059
Jfr Willassen respektive Barbara i föregående not a.st.
2060
Se Armstrong 2010, s. 391.
2057
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• I sig indirekt betingade av
personella interaktionsmoment

Figur 3.8 Modell över olika faktatyper vid missivdrivna it-undersökningar

Bevisningens informationsinnehåll kan då indelas i maskinella fakta respektive personella subjektiva fakta. Vid identifiering av felkällor är det av
stor vikt att bedömaren kan skilja dessa två faktatyper, och samtidigt förmår
att urskilja vad som är objektiva fakta ur underlaget.2061
Maskinella fakta motsvarar i detta sammanhang det maskinella informationsinnehållet, dvs. representationer av avtryck strukturerade som textfiler
respektive binära filer2062 som resultat av helt eller delvis automatiserade processer och som med bruk av informationssäkerhetsterminologin uppfyller de
krav som bedömaren uppställer för riktighet,2063 autenticitet,2064 validitet,2065
relevans2066 och tillförlitlighet2067. Bedömaren kan utifrån denna indelning
formulera frågor om och klargöra huruvida åberopade maskinella fakta
påstås härröra från undersökta respektive undersökande objekt.
Någon allmängiltig nivå för vilka krav som är godtagbara i detta hänseende kan inte stipuleras. Bedömaren har att avgöra denna nivå från fall till fall,
företrädesvis mot bakgrund av hur noggrant bevisningen måste prövas. I
2061

Jfr uppdelningen av rättsintyg som framförts av Edelstam i JT 1997–98 s. 89 samt de bevisvärdepåverkande faktorer som framhållits i a.a., s. 114 f. avseende rättsintyg. Jfr även t.ex.
pp. 4.4, 6.4 (c) och 6.5 (b) i BCS-rapporten 2000.
2062
För en indelning av olika filtyper, se avsnitt 2.4.1.2.
2063
Jfr SIS Handbok 550, 2011, s. 10.
2064
Jfr a.a., s. 33.
2065
Jfr a.a., s. 77.
2066
Jfr a.st.
2067
Jfr a.a., s. 84.
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domstol kan nivån därmed behöva fastställas med utgångspunkt i en samlad
bedömning av främst fyra olika faktorer:
1. huruvida bevisningen rör faktiska omständigheter för vars riktighet
domstolen har officialprövningsansvar,2068
2. uppställda beviskrav,2069
3. bevisbördans placering2070 och/eller
4. huruvida bevisningen rör omstridda (förnekade) förhållanden.
Personella subjektiva fakta utgör här ett samlingsbegrepp för sådana iakttagelser samt tillämpade erfarenhetssatser, approximationer, åsikter och/eller
spekulativa inslag m.m.2071 som härrör från de undersökande subjekten, med
eller utan objektiva fakta som utgångspunkt.
Utifrån denna indelning ankommer som nämnts även på bedömaren att ur
det befintliga processmaterialets faktaunderlag identifiera vad som kan
hänföras till objektiva fakta, som i sin tur ska relateras till det förhandenvarande bevistemat.
Det är viktigt att maskinella resultat bedöms i ljuset av sina respektive
uppkomstbetingelser.2072 Härutöver behövs kunskap om inverkande personella inslag samt förmåga att även kunna skilja maskinella resultat från övrigt
personellt underlag. Att bedömaren kan skilja maskinell från personell dokumentation samt objektiva fakta från andra fakta vid redovisningen av en
missivdriven it-undersökning, är av vikt oavsett om redovisningen sker
muntligen, skriftligen eller genom presentationsteknik.2073
Det finns anledning för bedömaren att vara särskilt observant då undersökningsresultat redovisas i annan än muntlig form. Det är lätt att felaktigt
presumera att resultat av automatiserade processer i skriftliga utlåtanden
speglar objektiva fakta, särskilt då uppgiftstyperna sammanblandas.
En följd av den tidigare behandlade beskrivningsproblematiken är en risk
för att jurister misstolkar innebörden av teknisk terminologi när sådan an-

2068

Jfr t.ex. Datastraffrättsutredningens formulering ”om anledning förekommer till det” i
utredningens lagändringsförslag, se SOU 1992:110 s. 413 och s. 45 f.
2069
Jfr t.ex. Nordh i SvJT 2012 s. 782.
2070
Ibid.
2071
Om motsvarande problematik avseende spekulativa inslag i samband med bevisvärdering
av rättsintyg, se t.ex. Larsson och Loisel i JT 2012–13 s. 32.
2072
Jfr t.ex. det av Riksåklagaren anförda i prop. 1998/99:130 s. 254.
2073
Såvitt gäller kriminaltekniska protokoll har man vid (f.d.) SKL rekommenderat att det
dispositionsvis görs en åtskillnad mellan bl.a. ”Iakttagelser och undersökningar”,
”Undersökningsmetoder", ”Sammanställningar av undersökningar och resultat”, ”Analys och
slutsats” respektive ”Materialförteckning”, se SKL, Kriminaltekniska protokoll Disposition,
innehåll och språkbruk, 2009, s. 6 ff.
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vänds i redovisningar.2074 Av detta skäl bör uppgiftslämnarens uppfattning
om den terminologiska innebörden förklaras, i förekommande fall.2075
Härvid identifieras således två relevanta felkällor i samband med missivdrivna it-undersökningar, särskilt vid redovisningar i annan än muntlig form.
Bedömaren bör vara uppmärksam på dels konvergenser mellan uppgiftstyper, dels på felaktigt presumerad oklanderlighet2076.
Relevansen av framförställda bestämningar

En följd av att verksamheten i sig är oreglerad är att framförställda bestämningar i sig inte har någon relevans vid bedömarens bevisvärdering av t.ex.
redovisade resultat. Beteckningen it-forensisk framförställs ofta både missiven, de undersökande objekten samt subjekten, metoderna och dokumentationen. Den kan inte tas till intäkt för att någon viss kompetens, metod eller
kvalitet har upprätthållits vid undersökningen.
Huruvida verksamheten i sig utövats av ett subjekt vid myndighet, brottsutredande eller inte, eller från privat håll, är heller inte ett relevant kriterium
för bevisvärderingen.
De här identifierade felkällorna redovisas samlat i avsnitt 7.2.

3.7

Vissa ansvarsfrågor i samband med bevishantering

Att bevisning tillskapas, eftersöks, ackvireras, kommuniceras eller representeras illojalt,2077 obehörigt2078 eller i strid med rättsregler eller rättsgrundsatser, utesluter principiellt inte att bevisningen får presenteras i en svensk rättegång, och att den då kan tillerkännas ett högt värde.2079 Fitger m.fl. har anfört
att garantin mot att detta utnyttjas på ett otillbörligt sätt främst ligger i att de
som medverkat till en illegal åtkomst i allmänhet kan bestraffas.2080
Det bör därför uppmärksammas att lagstridig eller på annat sätt otillbörlig2081 eller felaktig hantering av bevis kan aktualisera olika former av an2074

Om motsvarande problematik avseende medicinsk terminologi i samband med bevisvärdering av rättsintyg, se t.ex. Larsson och Loisel i JT 2012–13 s. 32.
2075
Jfr t.ex. motsvarande reglering avseende medicinska termer i samband med intygsutfärdande i 10 kap. 5 § 2 st. SOSFS 2005:29.
2076
Jfr uttrycket ”The presumption of being in order”, Mason, S. i Electronic Evidence, 2012,
s. 149 ff. Om sådana presumtioner i samband med värdering av s.k. ATK-bevis, jfr även
Ekfeldt, J. i Festskrift till Christian Diesen, 2014, s. 505.
2077
Jfr som Fitger m.fl. benämnt illojalt åtkommen bevisning, Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.),
Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. 14 § RB (okt 2014, suppl. 77).
2078
Avseende anskaffad bevisning, jfr Westberg i JT 2003–04 s. 664.
2079
Jfr under rubriken ”Bevisföringen” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 35 kap. 1 § RB (okt 2014, suppl. 77).
2080
Se a.st.
2081
Exempel på tillskapanden och ackvisitioner som i integritetshänseende kan anses vara
otillbörliga har framförts i SOU 2008:3 s. 341 (med hänvisning till Strömholm i SvJT 1971 s.
695).
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svar.2082 Att bevisningen tillåts i domstol utesluter därmed inte att dess föregående hantering aktualiserar olika rättsliga sanktioner.
Straffrättsligt ansvar kan exempelvis aktualiseras i samband med vissa
brott som relaterar till hantering av ifrågavarande bevisning. Några exempel
är osant intygande (15 kap. 11 § BrB), dataintrång (4 kap. 9 c § BrB), bevisförvanskning (15 kap. 8 § BrB) eller tjänstefel (20 kap. 1 § BrB). Vidare kan
bevishanteringen i sig innebära straffrättsligt och/eller skadeståndsrättsligt
sanktionerad personuppgiftsbehandling, upphovsrättsliga intrång eller obehöriga angrepp på företagshemligheter (jfr t.ex. 48 § samt 49 § a och d PuL;
2 kap. 1 § och 2 § 1 st. p. 12 PDL;2083 54 och 57 §§ URL respektive 3–10 §§
FHL).2084
Särskilda förvaltningsrättsliga sanktioner kan också aktualiseras för felaktig bevishantering i verksamhet som utövas inom den offentliga sfären. I
polisiär verksamhet kan, liksom vid annan myndighetsutövning, t.ex. arbetsrättsliga disciplinära påföljder komma i fråga,2085 liksom kritik av JO eller
JK. Även bristfällig eller ovarsam hantering kan grunda skadeståndsskyldighet.2086
En polisinspektör hade vid en förundersökning underlåtit att uppmärksamma att
en viss ip-adress var inaktuell.2087 Detta förorsakade husrannsakan hos och förhör
med en icke misstänkt person.2088 Inspektören meddelades en varning av Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd enligt 14–15 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning.2089
Såvitt gäller skadeståndsansvar i samband med domstols materiella bedömningar har HD i NJA 1994 s. 654 framhållit ett tämligen högt ställt krav på
culpa, genom uttalandet att endast uppenbart oriktiga bedömningar i bl.a. bevis2082

Om arbetsrättsliga sanktioner som substitution för bedömningar av bevisningens
tillåtlighet i domstol i straffprocessuella sammanhang, se t.ex. Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s.
119 f. samt Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 245 f.
2083
Se även prop. 2014/15:94 s. 46 f.
2084
Utskrift av en skärmdump som innehöll bilder, och som åberopats som bevisning, har
ansetts utgöra skadeståndsgrundande exemplarframställning av bilderna, se Göta hovrätts
dom 2013-10-15 i mål nr FT 311-13. Jfr även NJA 2010 s. 135. Om ansvarsfrågor relaterade
till personuppgiftsbehandling vid missivdrivna it-undersökningar, jfr även avsnitt 3.6.2.1.
2085
Se t.ex. sanktionerna enligt 14–15 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning.
2086
Heidbrink har fört en diskussion om anknytningen mellan vårdplikten för beslagtagen
egendom enligt 27 kap. 10 § 3 st. RB och det allmännas skadeståndsansvar i 3 kap. 2 §
skadeståndslagen (1972:207), se Heidbrink i SvJT 2010 s. 321 ff. Han har bl.a. anfört att frågor om statens ersättningsansvar då beslagtagen egendom skadas, förstörs eller tappas bort,
måste bedömas med utgångspunkt i 3 kap. 2 § skadeståndslagen eftersom RB saknar särskilda
bestämmelser i detta hänseende, se a.a., s. 326. Jfr även Förundersökningsutredningens förslag om särskild lagreglering av rätten till ersättning för sakskada av teknisk utrustning som
skadas under brottsutredning, se SOU 2011:45 s. 40 samt 364 ff.
2087
Se PAN 2009 s. 52. Jfr häremot motsvarande situation som ej föranledde disciplinansvar i
PAN 2014 s. 81.
2088
Ibid.
2089
Ibid.
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frågor kan betraktas som culpösa.2090 Domares ansvar vid bristande redovisningar
av bevisvärderingen har behandlats i samband med redovisningskravet i avsnitt
1.1.3.

Till följd av avhandlingens fokus och avgränsningar behandlas inte dessa
typer av ansvarsfrågor ytterligare i detta sammanhang. Det finns uppenbart
anledning att föra vidare diskussioner om ämnet.2091

Sammanfattning
För att kunna identifiera bevisningens felkällor behöver bedömaren först
identifiera bevisningens uppkomstbetingelser och föregående hantering. Ett
sätt för bedömaren att göra detta är att inledningsvis betrakta den ifrågavarande bevisningen utifrån varje respektive hanteringsled, och steg för steg
utröna vilken föregående hantering som är aktuell i enskilda fall. Därefter
kan bedömaren identifiera och bedöma betingelserna vid, och felkällorna för,
respektive hantering.
En ytterligare faktor av vikt gäller bedömarens förnimmelse i förhållande
till tiden. En distinktion kan göras utifrån om bedömarens förnimmelse av
ifrågavarande bevisfakta är en realtidsförnimmelse, dvs. som utspelats i
stunden vid bevisupptagningen, eller en förnimmelse av ett redan registrerat
fenomen. Den senare förnimmelsen innebär ytterligare representationsled i
jämförelse med det förra vilket får bäring på identifieringen av felkällor.
En ytterligare faktor har att göra med bevisningens ursprung. Om ett visst
informationsinnehåll påstås härröra från ett lagringsmedium, och uppgiften
ifrågasätts, kan det exempelvis aktualisera en bedömning av om bevisningen
verkligen är ett resultat av logisk ackvisition (dvs. ett existerande informationsinnehåll från ett lagringsmedium) eller om bevisningen är ett resultat av
tillskapande i senare led. Om bedömaren anser att denna bedömning måste
göras, men det inte genom processmaterialet har tillförts eller förmedlats
tillräcklig information för att kunna besvara frågan, torde värderingen över
huvud taget inte kunna genomföras utan ytterligare information och/eller
bevis-/hjälpfakta.
Man kan sammantaget konstatera att bedömaren i de allra flesta fall
behöver rikta fokus mot den faktiska bevishanteringen. Huruvida ett avlyssnat meddelande är ett resultat av HAK, HÖK,2092 signalspaning eller något
annat tvångsmedel, är för identifieringen av meddelandets felkällor mindre
intressant än uppgifter om hur avlyssningen faktiskt har verkställts.
2090

Jfr även Bengtsson i SvJT 1998 s. 89 ff. med i a.a., s. 93 f. anförd praxis. Se däremot
uttalandena i JustR:s särskilda tillägg i NJA 2013 s. 842 (t.ex. p. 8).
2091
Se vidare i avsnitt 7.3.1.
2092
Med utgångspunkt i gällande rätt är avlyssning genom HÖK inte tillåten, jfr 27 kap. 19 §
1 st. pp. 1–3 RB.
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Exempelvis kan en uppgift om huruvida upptagningens tillskapande är
resultat av polisiär hantering, eller en operatörs, vara av stor vikt. En sådan
uppgift kan t.ex. inverka vid bedömningen av relationen mellan bevisets
informationsinnehåll och en vittnesutsaga när vittnet hörs om bevisets tillkomst. Uppgift om bevisningens personella tillskapandebetingelser kan också inverka vid bedömningen av utrymmet för påverkan av informationsmängdens fullständighet och/eller riktighet (eventuell informationsmanipulation).
Såvitt gäller processuella aktörers felaktiga bevishantering kan man
urskilja främst tre rättsliga argumentationslinjer, huruvida bevisningen ska
tillåtas i rättegången, hur bevisvärdet påverkas och/eller aktörens ansvar i
form av straffrättsliga, disciplinära och/eller skadeståndsrättsliga sanktioner.
Framgent bör dessa områden, vart och ett, göras till föremål för diskussioner
med särskild inriktning mot ifrågavarande bevisning (jfr avsnitt 7.3.1).
De felkällor som har identifierats i denna andra del av avhandlingen redovisas samlat i avsnitt 7.2.
Avhandlingens nästa del inriktas mot att, utifrån den ifrågavarande bevisningens substans (sammanställd i avsnitt 4), göra vissa begreppsanalyser
(avsnitt 5) som utmynnar i en begrepps- och kvalificeringspropå (avsnitt 6).
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DEL III – VAD ÄR
INFORMATIONSTEKNISKT BEVIS?

Denna avhandlingens tredje del inriktas mot att besvara frågan om vad som
kan hänföras till termen informationstekniskt bevis. Frågan besvaras utifrån
olika infallsvinklar genom att behandla:
–
–
–
–

den ifrågavarande bevisningens substans (avsnitten 4.1–4.3),
konkreta exempel på vissa ifrågavarande bevis i urval (avsnitt
4.4),
begreppsanalyser (avsnitt 5) samt
vissa begreppsförslag (avsnitt 6).

Framställningarna enligt de två första strecksatserna ovan är orienterade
mot tillämpningar av de metoder för identifiering av felkällor som behandlats i avhandlingens föregående delar. Härutöver analyseras även vissa bevisrättsliga konsekvenser av att använda informationsrepresentationer som
bevis (avsnitt 4.5).

4

Substansen

Oaktat vilken processuell form som är aktuell, vilket bevistema som bevisningen åberopats för eller vilken benämning som använts i bevisuppgifter,
domar och beslut, kan det bevismaterial som behandlas här sägas ha vissa
gemensamma uppkomstbetingelser och beståndsdelar.
Inledningsvis framställs en uppsamlande och ämnesspecifikt strukturerad
konsolidering av det ifrågavarande bevismaterialets uppkomstbetingelser
och beståndsdelar samt vissa synergier däremellan (avsnitten 4.1–4.3). I avsnitt 4.4 relateras några exempel på sådant bevismaterial till dessa uppkomstbetingelser, beståndsdelar och synergier, hämtade ur praxis. Utifrån dessa
förutsättningar analyseras bevismaterialets särskilda karakteristik vidare i
avsnitt 4.6. Vissa principiella skillnader uppmärksammas mellan informationsrepresentationer som bevis, jämfört med annan bevisning, och slutsatser
redovisas.
Bevismaterialet behandlas i dessa hänseenden utifrån utgångspunkter som
gäller oavsett i vilket sammanhang som materialet förekommer eller dess
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tekniska sammansättning (dvs. oaktat rättsområde, fora, instans, måltyp,
objekttyp eller objektsfunktionalitet). Härigenom har avhandlingens neutrala
ansatser sökt upprätthållas så långt som möjligt (jfr avsnitt 1.1.3).

4.1

Bevisningens uppkomstbetingelser

I avhandlingens första del har vissa karakteristiska drag lyfts fram som motsvarar vad som, med Trankells terminologi (för vittnesutsagor), kan benämnas bevisningens uppkomstbetingelser.2093 Dessa kan indelas i maskinella respektive personella.
Maskinella uppkomstbetingelser kringgärdar en eller fler uppsättningar av
fysiska föremål samt fysiska respektive logiska fenomen. Bevisalstrande utrustning består och betingas av:






digital elektronik,
signalbehandling,
skeenden vid exekvering av algoritmer,
faktiska maskinella tillvägagångssätt för avtryckens manifestation
inom/på lagringsmedier (registrering/skrivning) samt
faktiska maskinella tillvägagångssätt för avtryckens förnimmelse från
lagringsmedier (tolkning/läsning).

Personella uppkomstbetingelser kan indelas i indirekta och direkta interaktionsmoment såvitt gäller:2094





interaktion med och hantering av digital elektronik,
tillskapande av algoritmer/programvara utanför exekvering,
interaktion med algoritmer/programvara inom ramen för och under
algoritmers exekvering samt
personell gränssnittsackvisition.

Jfr även de situationsrelaterade uppkomstbetingelser som redovisats i avsnitten 3.1–3.7.

2093

Om hur termen uppkomstbetingelser används i samband med vittnesutsagor i personell
miljö, se Trankell, A., Vittnespsykologins arbetsmetoder, 1967, s. 11 ff.
2094
Till personella uppkomstbetingelser hör även andra aspekter av mänskligt beteende vilka
främst behandlas inom beteendevetenskapen, psykologin och informatiken (t.ex. människadatorinteraktion). Sådana aspekter behandlas inte i denna avhandling. Om uppkomstbetingelser och felkällor i samband med värdering av vittnesutsagor i personell miljö, se Schelin, L.,
Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 106–162. Jfr även t.ex. Trankell, A., Vittnespsykologins arbetsmetoder, 1967, s. 11 ff.
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4.2

Bevisningens beståndsdelar

Bevisning som relaterar till de i avsnitt 4.1 sammanställda uppkomstbetingelserna kan samtidigt sägas ha olika beståndsdelar. Dessa kan sammanfattas enligt följande:
Bevisningens beståndsdelar i maskinell miljö:




fysisk informationskälla, ofta lagringsmedium (kan även vara annan
i/o-enhet eller digital elektronik),
avtryck i en konkret uttrycksform av fysiska manifestationer samt
normer för hur avtrycken maskinellt (fysiskt respektive logiskt) ska
manifesteras och struktureras (skrivnormer) respektive uppfattas och
tolkas (läsnormer).

Bevisningens beståndsdelar i personell miljö:


Ett (abstrakt) avsett informationsinnehåll som motsvarar en mänskligt
fattbar angelägenhet2095 som kan indelas i maskinella fakta respektive
personella subjektiva fakta. I bevisrättsligt hänseende behöver informationsinnehållet bland annat förhållas till medelbart relevanta fakta
och omständigheter2096 (se vidare avsnitt 5.3).2097



Informationsinnehållets mediala uttrycksform där informationsinnehållet kan representeras i fyra alternativa varianter, antingen:
–
–
–
–



Ett avsett respektive ett faktiskt mänskligt sensoriskt förnimmelsesätt,
med något eller fler av fyra olika stimulusarter2098 (med särskilt avsedda filformat):
–

2095

representerat på icke-maskinella bärare, t.ex. utskrifter på papper,
genom gränssnitt som är anslutet till digital elektronik (skärm,
högtalare, projektion på duk etc.),
genom objekt (föremål som betraktas vid syn) eller
genom muntliga utsagor respektive annat mänskligt agerande.

auditivt (ljud, tal, musik, m.m.),2099

Om mänskliga angelägenheter i förhållande till urkundsbegreppet, jfr t.ex. prop. 2012/13:
74 s. 44.
2096
Jfr SOU 1938:44 s. 218 samt Ekelöf, P. O., Processuella grundbegrepp och allmänna
processprinciper, 1956, s. 57.
2097
Samtidigt bör uppmärksammas att ytterligare nivåer av normer kan behöva tillämpas i
såväl personell som maskinell miljö för att informationsinnehållet ska bli tillgängligt, exempelvis då informationsinnehållet representeras genom tolk, vid översättning, kryptering eller
andra tekniska hjälpmedel (om tolkning, jfr avsnitten 2.4.1.1 och 3.5).
2098
Jfr t.ex. Bolding, P. O., Går det att bevisa?, 1989, s. 44.
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–
–
–

4.3

visuellt (ljus, färger, texter, bilder, film m.m.),2100
taktilt (former, temperaturer m.m.)2101 och/eller
olfaktoriskt (lukter och smaker).

Bevisningens synergiska element

I avhandlingens första del har även vissa kombinationer av uppkomstbetingelser och beståndsdelar behandlats, som kan kallas synergiska element. Sådana aktualiseras bland annat i samband med bevisning som relaterar till intermaskinell kommunikation och är samtidigt en konsekvens av representationstillämpning.
Genom exemplet nedan (figur 4.1)2102 åskådliggörs delar av komplexiteten
hos viss nätverksanknuten bevisning. Genom exemplet illustreras även skillnader mellan olika sorters bevishantering. I exemplet skildras dels fallet då
bevisningen har ackvirerats vid en missivdriven it-undersökning, dels när bevisning har eftersökts och ackvirerats av tredje part, t.ex. en operatör.
Exemplet utgår från ett avsänt och mottaget sms. De inringade bokstäverna A–D representerar personella identiteter och avser sms:ets avsändare (A),
sms:ets mottagare (B), ett (polisiärt) undersökande subjekt (C) och en teleoperatör som tredje part (D).
Förkortningen KL markerar respektive kommunikationsled som aktualiseras mellan respektive nod. Vid det första kommunikationsledet (KL1) avsänds ett sms-meddelande från avsändarens mobiltelefon som kommunicerar med en basstation. Basstationen kommunicerar i sin tur med andra basstationer (KL2) innan meddelandet kommuniceras till mottagarens mobiltelefon (KL3). I fallet med det undersökande subjektet har endera av telefonerna,
och/eller deras respektive sim-kort, fysiskt ackvirerats och gjorts tillgängligt
för det undersökande subjektet (C). Subjektet företar därefter en logisk ackvisition av endera källan vilket aktualiserar ytterligare kommunikationsled
(KL4). Det klonande lagringsmediet undersöks med hjälp av ett undersökande objekt med kommunikationsled (KL5) som genererar bevisningen. I fallet
då operatören (D) i stället hanterar ackvisitionen har informationen kommunicerats av basstationerna till en eller fler databaser (KL6–KL7), samt eventuella ytterligare kommunikationsled (KL8), och slutligen till det system som
genererar bevisningen.
2099

Om t.ex. formatet mp3, jfr Forouzan, B. A., TCP/IP Protocol Suite, 2010, s. 698, se även
de format som anges i avsnitt 4.4.
2100
Om t.ex. formatet gif, jfr a.st.
2101
Om 3D-formaten STL (stereolithography) och VRML (Virtual Reality Modeling Language), se t.ex. U.S. Department of Health and Human Services (utg.), What file formats are used
in 3D Printing?, lydelse 2015-12-31.
2102
Figuren ger en något förenklad beskrivning. Den är bland annat avgränsad till sådan föregående kommunikation som behandlats i avsnitt 3.4.1 och innefattar exempelvis inte justitieautomationens kommunikationsled.
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KL7

Nod

[…]

KL8

Nod

Nod(er)

KL6

D

Nod

[…]

Nod

Nod(er)

KL3

KL1

KL2
Nod

Nod

KL4
Nod

Nod

Nod

KL5

A

B
Nod

C
Figur 4.1 Nätverkskommunicerad bevisning
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Bevisningen kan övergripande sorteras som antingen självständig eller
kommunikationsrelaterad. Kommunikationsrelaterad bevisning kan därefter
sorteras i intrakommunikationsrelaterad respektive interkommunikationsrelaterad.2103
Såvitt gäller interkommunikationsrelaterad bevisning kan dess synergiska
element sammanfattningsvis sägas bestå av:





maskinella mellanliggande noder,
maskinella uppkomstbetingelser respektive beståndsdelar vid varje
respektive nod,
personella aktörer och personell interaktion vid varje respektive nod
och
den presenterade bevisningens informationsinnehålls relation till respektive nod.

Vad gäller representationsmoment beaktas olika förhållanden mellan bevisningens mellanliggande representationsled, som orsakas av kommunikation och t.ex. användning av presentationsteknik.
Bevisningen är i dessa fall ett resultat av varje respektive system inom
varje respektive nod vilket bedömaren kan behöva beakta.
Sammantaget innebär dessa synergiska element att det blir nödvändigt att
kunna precisera bevisningen i vissa hänseenden. Det finns behov av att kunna ange vissa mått på olika förhållanden, bland annat dels mellan bevisningens informationsinnehåll och dess fysiska källa, dels mellan det presenterade
informationsinnehållet och dess källa. Det kan även bli nödvändigt att precisera förhållanden mellan maskinella och personella identiteter.
I NIST:s Smart Phone Tool Specification (2010) anges vissa uppgiftstyper som
ett undersökande objekt (C) generellt bör kunna identifiera från respektive lagringsmedier, dels från det undersökta objektet (t.ex. mobiltelefonen), dels från
sim-kort2104 (egna översättningar):
Uppgiftstyp:
- IMEI
- Mobile Equipment Identifier /
Electronic Serial Number (MEID/ESN)
- Service Provider Name (SPN)
- Integrated Circuit Card Identifier (ICCID)
- IMSI

Källa (nod):
Objektets lagringsmedium (GSM)2105
Objektets lagringsmedium (CDMA)2106
Sim-kortet
Sim-kortet
Sim-kortet

2103

Jfr definitionerna av intramaskinell respektive intermaskinell kommunikation i avsnitt
1.3.3.1.
2104
Se p. 5.3 i NIST (utg.), Smart Phone Tool Specification, 2010, s. 5 f.
2105
Om systemen GSM respektive CDMA, jfr avsnitt 2.4.1.2.
2106
Ibid.
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- Mobile Subscriber International
ISDN Number (MSISDN)
- Personal Information Management (PIM)
(t.ex. innehåll i adressbok, kalender,
att-göra-listor, tasks, memos)
- Abbreviated Dialing Numbers (ADNs)
- Application data (e.g., worddokument,
spreadsheets, presentationer etc.)
- Internet data (t.ex. bokmärken, besökta
webbplatser, cachade URL:er etc.)
- Call logs (samtalshistorik över
inkommande och utgående samtal)
- Last Numbers Dialed (LND)
(senast slagna nummer)
- Text messages (SMS, EMS)
- Multi-media Messages (MMS), e-post och
accessorisk data (t.ex. audio, bilder, video)
- File storage (självständiga lagrade filer
som t.ex. audio, bilder, video)
- Location data (LOCI / GPRSLOCI)
- GPS related data (koordinater för
longituder och latituder)

4.4

Sim-kortet

Objektets lagringsmedium
Sim-kortet
Objektets lagringsmedium
Objektets lagringsmedium
Objektets lagringsmedium
Sim-kortet
Objektets lagringsmedium, sim-kortet
Objektets lagringsmedium
Objektets lagringsmedium
Sim-kortet
Ospecificerat

Några exempel ur praxis

I det praktiska rättslivet förekommer ett flertal varianter av bevis vars informationsinnehåll helt eller delvis genererats genom datorsystem. En särskild
typ, missivdrivna it-undersökningar, har behandlats i avsnitt 3.6. Härutöver
åberopas även självständiga informationsrepresentationer som benämns på
vitt skilda sätt.2107 I detta avsnitt behandlas ett urval av sådan i praxis frekvent förekommande bevisning. Någon uttömmande förteckning över all befintlig bevisning kommer här inte att lämnas. I stället belyses den tidigare
behandlade problematiken genom några fördjupande exempel som avser
filer, bilder, mobila kommunikationer, mastkartor och loggar.
Framställningen har två huvudsakliga syften: 1) att underlätta identifieringen av den ifrågavarande bevisningen genom att relatera den till de uppkomstbetingelser, beståndsdelar och synergiska element som sammanställts i
avsnitten 4.1–4.3 samt 2) att uppmärksamma karakteristiska felkällor.

2107

Muntliga utsagor behandlas inte.
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Filer
Genom att anlägga en viss grad av abstraktion kan all ifrågavarande bevisning på något sätt härledas till filer.2108 Ibland åberopas och omnämns filer
explicit och avskilt från bevisningens informationsinnehåll. Filer förekommer i olika typer och format för skilda syften, och benämns olika. Några exempel på ”elektroniska filer”2109 som benämnts utifrån formatnamn är ”excelfiler”,2110 ”PDF-filer”2111 och ”jpg-filer”2112. Filer kan också benämnas utifrån
avsedd funktionalitet, som t.ex. ”cookie-filer”,2113 ”global/historikfiler”,2114
”ljudfiler”2115 eller ”fil med samtliga dagboksblad i mål som har kommit in
till Svea hovrätt under år 2013”2116 (om s.k. loggfiler se vidare nedan).
Jfr även HD:s konstaterande i NJA 2003 s. 307 att ”[v]arje fil representerar en
bild respektive en filmsekvens.” (barnpornografibrott).

Med utgångspunkt i praxis avser ordet fil således inte något homogent
fenomen.
Med utgångspunkt i den tidigare indelningen avsnitten 4.1–4.3 utgör filer
maskinella beståndsdelar. Personell förnimmelse (informationsinnehåll) vid
filläsning förutsätter tillämpning av läsnormer. Bevisvärdering på logisk nivå
kan därmed innefatta bedömningar av huruvida tillämpade läsnormer överensstämmer med tillämpade skrivnormer.
Samtidigt finns anledning för bedömaren att uppmärksamma distinktioner
mellan olika bevisteman med anknytning till åberopade filer. Detta är nödvändigt både för att kunna genomföra bevisvärderingen och för att kunna
klargöra vad bevisningen åberopas för att styrka. I samband med ifrågavarande bevisning kan bevistemat behöva preciseras om huruvida det exempelvis avser:
–
–
–

existensen av filer i ett lagringsmedium,
frånvaron av vissa filer eller filtyper som eftersökts i ett lagringsmedium utan att ha anträffats,
att filer har strukturerats med vissa tillämpade skrivnormer (filformat),

2108

Om filer, filändelser och filtyper, se avsnitt 2.4.1.2. Jfr även avsnitten 3.4.2.1 och 4.2.
JO 2013/14 s. 95.
2110
Se AD 2015 nr 39.
2111
Se JK 2135-11-21 (2011-08-05).
2112
Se Åklagarmyndighetens yttrande i JK 2768-14-40 (2015-05-18).
2113
Se RÅ 1999 ref 18 (I).
2114
Se RÅ 1999 ref 18 (II).
2115
Se t.ex. JO 2013/14 s. 69.
2116
Ur NJA 2015 s. 180, p. 1.
2109
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–
–
–
–

–
–

en påträffad fils karaktär (jfr t.ex. Lunells tidigare anförda indelning i exekverbara respektive rent informationsbärande filer),2117
mänskligt fattbara angelägenheter som representeras genom att
vissa läsnormer tillämpas för filen (ibland benämnt filinnehåll),
maskinella representationer av filer,
innebörden av filers och filtypers existens respektive ickeexistens (genom indirekta tolkningar, som t.ex. om gärningsmannaskap, personers närvaro i tid och rum, eller subsumtioner under
rekvisit m.m.),
filers avsedda funktionalitet (syften och typiska användningsområden m.m.) eller
filers faktiska funktionalitet i det enskilda fallet.

Bilder
Samtidigt som bilder fått en allt mer påtaglig närvaro i rättslivet,2118 har särskilda vetenskapliga discipliner utvecklats med inriktning mot studier av
mänsklig interaktion med bilder. Utgångspunkten för framställningen i
denna del är att en adekvat bevisvärdering av s.k. digitala bilder2119 kan förutsätta kunskap från ett flertal olika icke rättsvetenskapliga discipliner även
utöver datavetenskapens, såsom främst foto- och filmvetenskap, medie- och
kommunikationsvetenskap samt beteendevetenskap och psykologi.
Wallsten har påtalat en tydlig anknytning mellan bland annat juridik, vetenskap
och fotografi, främst i samband med studier om brott och brottets uppkomst och
vad som i modern tid omfattar kriminologi, kriminalteknik och juridik. 2120

Några övergripande aspekter i samband med sådana bilder i bevissammanhang ska behandlas i det följande.2121
Tekniken för digitala bilder började utvecklas under 1970-talet till följd
av rymdsforskningens behov av att kunna kommunicera bilder över förhållandevis långa avstånd.2122 Att bilder kan genereras och/eller representeras
genom digital elektronik torde i dag utgöra en allmän erfarenhetssats.
Bilder som representerar ursprungliga omständigheter gestaltade i personell miljö kan t.ex. genereras av självständig kamerautrustning, av skannrar

2117

Se avsnitt 2.4.1.2.
Bilder har använts för bevisande syften i rättegångar världen över under drygt 150 års tid,
jfr t.ex. Wallsten 2011, s. 11. En av fotografins allra tidigaste vetenskapliga tillämpningar
gjordes inom rättsväsendet under 1800-talets industrialiseringstid, se a.st.
2119
Om benämningen jfr t.ex. NJA 2010 s. 135, p. 2 samt SOU 1992:110 s. 89 not 22. Jfr
även benämningen ”databilder” i RH 1998:88.
2120
Jfr Wallsten 2011, s. 11.
2121
Aspekter på audiovisuellt material behandlas inte i detta sammanhang.
2122
Jfr t.ex. Edwards, S., Photography: A Very Short Introduction, 2006, s. 129 f.
2118
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eller av kameror som integrerats i t.ex. mobiltelefoner och laptops m.m. 2123
Samtidigt finns ett stort utbud av programvaror för att skapa och behandla
bilder.2124
En tidigare inventering av teknisk, optisk/elektronisk apparatur för övervakning
(som kameror med fotografisk film, elektroniska bildsensorer, mikroelektroniska
kameror, värmekameror samt laser-, röntgen- och fiberteknik m.m.) har redovisats i ett betänkande av Utredningen om TV-övervakning m.m. (1987).2125

Sådana bilder representeras genom filer (vilka i sin tur består av avtryck)
som strukturerats i olika format. I bevissammanhang förekommer och
förevisas bilder dels i statisk form (stillbilder), dels i rörlig form (film), genom utskrifter och personell gränssnittsackvisition.
Som vanliga filformat för bildfiler har man vid NFC tidigare bland annat identifierat JFIF, JPEG och JPEG 2000,2126 EXIF,2127 TIFF,2128 BMP2129 och PNG2130
(stillbilder) samt MP4,2131 AVC,2132 3GP,2133 AVI,2134 Quick Time2135 och ISO Base
Media File Format2136 (multimedia).

Som bevisning är bilder av stor praktisk betydelse. Genom bildupptagningar kan utspelade händelseförlopp fångas, och identifieringar göras av
vissa personer, deras respektive handlande samt vistelser på bestämda
geografiska platser m.m.

2123

Jfr t.ex. Pettersson, R., Bildmanipulering, Styrelsen för Psykologiskt Försvar, 2001, s. 14.
Jfr även avsnitten 2.1–2.2 i denna avhandling. I avsnitt 3.1.3.1 behandlas vissa rättsliga förutsättningar i samband med kameraövervakning.
2124
Jfr även Pettersson i föregående not a.st.
2125
Se SOU 1987:74 s. 71 ff.
2126
Se pp. 1.11–1.12 och 7.1 i NFC (SKL), Metodbeskrivning för att återskapa bildmaterial,
Do-M003, 2014-02-28. Om JPEG (Joint Photographic Experts Group), jfr även ISO/IEC
10918-6:2013.
2127
Om EXIF (Exchangeable Image File Format), se pp. 1.13 och 7.1 i NFC (SKL), Metodbeskrivning för att återskapa bildmaterial, Do-M003, 2014-02-28.
2128
Om TIFF (Tagged Image File Format), se pp. 1.14 och 7.1 i a.a.
2129
Om BMP (Windows Bitmap), se pp. 1.15 och 7.1 i a.a.
2130
Om PNG (Portable Network Graphics), se pp. 1.16 och 7.1 i a.a.
2131
Om MP4, se pp. 1.8 och 7.1 i NFC (SKL), Metodbeskrivning för att återskapa videomaterial, Do-M004, 2014-01-09.
2132
Om AVC (Advanced Video Coding), se pp. 1.9 och 7.1 i a.a.
2133
Om 3GP (3GPP), se pp. 1.10 och 7.1 i a.a.
2134
Om AVI (OpenDML AVI File Format Extensions), se pp. 1.11 och 7.1 i a.a.
2135
Om Quick Time File format Specification, se pp. 1.12 och 7.1 i a.a.
2136
Om ISO Base Media File Format, se pp. 1.7 och 7.1 i a.a.
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Stor tillförlitlighet fästs vid bildmediet i samband med bevisupptagning i domstol. Genom EMR-reformen har återupptagning av tidigare videofilmade förhör
sedan 2010 blivit en obligatorisk uppgift för överinstanserna.2137

Bevisvärdering av sådana bilder kan bli komplex. Med utgångspunkt i
indelningen efter miljöbetingelser (maskinell/personell) kan bedömningar
göras på olika nivåer. I maskinell miljö kan bevisvärdering t.ex. aktualiseras
på fysisk nivå respektive logisk nivå och i personell miljö på innehållsnivå.
Bedömningar som aktualiseras för samtliga nivåer är huruvida den föregående bevishanteringen har (eller kan ha) inverkat på bildens riktighet och/
eller fullständighet. Bedömningarna sammanhänger även med det bevistema
som avses styrkas.
I straffprocessuella mål där s.k. rekonstruktionsfilmer åberopas finns exempelvis
ingen anknytning mellan bildinnehållet och den påstådda gärningen. 2138 Bildbevisningen har då inget direkt värde för bevisteman som avser t.ex. gärning
eller gärningsman.2139

På fysisk nivå i maskinell miljö kan bedömningar behöva göras av existens av avtryck eller anknytningsmoment mellan avtryck och påstådda lagringsmedier. Även bedömningar som handlar om avtryckens ursprungliga
riktighet och/eller fullständighet kan bli aktuella. Bedömningar kan även
inriktas mot den utrustning som använts vid bildens tillskapande (jfr vidare
nedan).
På logisk nivå i maskinell miljö inriktas bedömningarna mot huruvida
bildinnehållet motsvarar en korrekt representation av avtrycken, dvs. om
tillämpade representationskriterier är korrekta. I sammanhanget kan frågor
t.ex. uppkomma om huruvida samma filformat (läsnormer) använts vid
uppspelning som vid registrering (skrivnormer), eller om den maskinella
tolkningen vid bildåtergivningen i övrigt är riktig (representationstillämpningen). Komprimering av bildfiler är t.ex. en vanligt förekommande orsak
till försämrad informationskvalitet2140 (om sådana digitaliseringsförluster, jfr
avsnitt 3.1.4 samt vidare nedan).
Med utgångspunkt i redovisningar ur praxis torde bedömningar på innehållsnivå i personell miljö vara vanligast förekommande. Många händelseförlopp som utspelas i personell miljö kan representeras genom bilder. På
denna nivå kan bevisvärderingen därmed aktualisera många olika sorters bedömningar. Talrika bevisteman kan bli aktuella. Diskussionen om faktorer
2137

Jfr avsnitt 3.4.2.
Betydelsen av rekonstruktionsfilmer i ljuset av det s.k. Quick-fallet har analyserats av
Ferrada Stoehrel i JT 2012–13 s. 762.
2139
Ibid.
2140
Jfr t.ex. p. 5.1.1 i NFC (SKL), Standardförfarande för jämförelse av objekt eller personer
i bilder, Do-SF016, 2013-12-13.
2138
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av relevans för bevisvärdering kan i detta sammanhang därför endast föras
på ett allmänt och övergripande plan.
Utöver de aspekter som behandlas nedan kan även andra effekter inverka
på bedömare, exempelvis av psykologisk art. Sådana behandlas inte i detta
sammanhang.2141
De skilda nivåerna och miljöerna kan behöva förhållas till varandra. En
initial bedömning kan exempelvis göras av föreställningsinnehållets miljöbetingelse. Exempelvis kan man behöva fastställa om innehållet härrör från
personell miljö, eller om det, helt eller till viss del, är resultat av tillförda
maskinella omständigheter. Det praktiska utrymmet är tämligen stort för att
med hjälp av programvara förändra, ta bort eller lägga till personer, föremål,
omgivningar och händelseförlopp, även utan särskild kompetens.2142
Edwards har t.ex. påpekat skillnaden i utrymmet för ursprungskontroller av analoga respektive digitala bilder.2143 Medan förändringar (t.ex. manipulation, egen
anm.) av analoga bilder ibland kan upptäckas genom att jämföras med sina negativ, finns enligt Edwards ingen motsvarande möjlighet för digitala bilder. 2144

Så som Edwards har framhållit är frågor om sanning och verklighet ett
problematiskt område när det gäller bilder som bevis.2145 Han har redovisat
uppfattningen att betraktandet av bilder (som bevis) lämnar ett stort utrymme
för tvivel och osäkerhet och att ett bevis aldrig kan ligga i själva bilden.2146
När en bild ackompanjeras av text kan man t.ex. behöva bedöma om bilden verkligen skildrar det som texten påstår att bilden representerar.2147 Man
kan även behöva bedöma vad som, i sig, styrker att bilden är tagen på en särskild plats eller vid en särskild tidpunkt.2148
Eftersom s.k. skärmdumpar2149 och skärminspelningar2150 genereras helt i
maskinell miljö kan sådana i detta hänseende skiljas från t.ex. digitaliserade
bilder där föreställningsinnehållet härrör från personell miljö.
2141

Om att ett vittnes personliga närvaro under ett förhör eller den fysiska närvaron av en sak
vid syn kan ge annan inverkan på bedömaren än när bevisningen upptas genom bildvisning,
jfr emellertid vidare nedan.
2142
Se t.ex. Edwards, S., Photography: A Very Short Introduction, 2006, s. 130 f. Jfr t.ex.
även uttalandet i domskälen i Göta hovrätts dom 2014-04-22 i mål nr T 1251-13, s. 3 om
utrymmet för manipulation ”...med tillgång till moderna bildredigeringsprogram och dylika
hjälpmedel...”.
2143
Jfr Edwards, S., Photography: A Very Short Introduction, 2006, s. 131.
2144
Se t.ex. a.st.
2145
Se t.ex. a.a., s. 137. Edwards uttalande om förmåga att sanningsenligt representera verkligheten går i samma riktning: ”...some have seen the advent of digital photography as
representing a crisis in photography’s ability to truthfully represent reality...”
2146
Se t.ex. a.a., s. 87.
2147
Jfr a.st.
2148
Jfr a.st.
2149
Om skärmdumpar, se t.ex. NJA 2010 s. 135, p. 2. Se även SOU 2007:44 s. 102 och 142.
Jfr även Stockholms tingsrätts remissyttrande i Ds 2010:47 s. 234, såvitt gäller skärmdumpar
331

Olika kausalitetsförhållanden kan behöva prövas. Med anknytning till
bilders tillskapande kan exempelvis bedömningar av digitaliseringsförlusten
bli aktuella.2151 Bedömaren kan i detta hänseende sägas pröva kausaliteten
mellan den – teoretiska – objektiva verkligheten (som kan kallas profilmisk
verklighet)2152 och den verklighet som bilden förmedlar.
En relevant utgångspunkt för bedömaren i detta hänseende är att sådana
avbildningar, t.ex. av miljöer, personer eller föremål, inte kan bli exakt identiska med originalet.2153 En filmupptagning av ett händelseförlopp förmedlar
t.ex. inte alltid fullt ut alla intryck och upplevelser som i övrigt kan erfaras
vid personlig närvaro.2154 En rad olika tekniska premisser (upplösning med
antal pixlar, ljusförhållanden, val av optik etc.)2155 kan redan vid bildens
tillskapande bidra till att den verklighet som ska förmedlas blir förvanskad. I
många fall kan digitaliseringsförlusten heller inte avhjälpas eller kompenseras vid efterbearbetning.2156
Det finns ett flertal bildretoriska faktorer som i övrigt kan bidra till att påverka bildens verklighet, såsom t.ex. dess ram, utsnitt, komposition, blickpunkt, struktur, konstruktion, fokus, djup, friläggningar, närhet och vinklar
m.m.2157
Genom efterbearbetning kan ytterligare effekter uppnås som påverkar
bildens innehåll. Utrymmet för behandling vid s.k. bildretuschering kan vara
svårbedömt även för tränade ögon, liksom effekterna av sådan behandling.2158 I fallet med filmer kan händelseförloppens tidskronologi även brytas,
t.ex. genom klippning. Genom att blanda bildmaterial av olika ursprung, och
som bevisning om avsändande av meddelanden till myndigheter, med anledning av Förvaltningslagsutredningens betänkande (SOU 2010:29). Skärmdumpar omnämns även i andra
rättsliga sammanhang, se t.ex. prop. 2013/14:132 s. 18 samt i JO 2013/14 s. 95 och JO 2004/
05 s. 408.
2150
En skärminspelning är en sekventiell upptagning av ett skärminnehåll genom rörliga bilder. Skärminspelningar förekommer i praxis, se t.ex. aktbilaga 51 i Stockholms tingsrätts dom
2015-05-19 i mål nr B 6463-13.
2151
Jfr avsnitt 3.1.4.
2152
Om s.k. pro-filmic events, se Edwards, S., Photography: A Very Short Introduction, 2006,
s. 84.
2153
Jfr t.ex. a.a., s. 132. Edwards beskriver även denna reality effect i a.a., s. 103. Jfr t.ex.
även p. 5.1.1 i NFC (SKL), Standardförfarande för jämförelse av objekt eller personer i
bilder, Do-SF016, 2013-12-13.
2154
Jfr t.ex. regeringens uttalande i prop. 2004/05:131 s. 90.
2155
Jfr t.ex. p. 5.1.1 i NFC (SKL), Standardförfarande för jämförelse av objekt eller personer
i bilder, Do-SF016, 2013-12-13.
2156
Ibid.
2157
Om terminologin, se Bergström, B., Effektiv visuell kommunikation, 2004, s. 160 ff. Om
den centrala rollen av bildram (object-frame) och bildutsnitt (limit-frame), jfr även t.ex.
Edwards, S., Photography: A Very Short Introduction, 2006, s. 104 ff.
2158
Från datavetenskapligt håll har man t.ex. utvecklat mätsystem för att bland annat kvantifiera mänsklig perception av s.k. ”photo retouching”, se t.ex. Kee, E. och Farid, H., A perceptual metric for photo retouching, PNAS (utg.), 2011-10-19.
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från olika tillfällen, kan vissa effekter uppnås som helt eller delvis fråntar
filmen värde som verklighetsförmedlare.
En diskussion om värdet av filmer som bevis i rättsliga sammanhang uppkom i
samband med de s.k. Göteborgskravallerna (2001).2159 I ett massmedialt uppmärksammat tingsrättsavgörande avseende våldsamt upplopp och våld mot
tjänsteman2160 åberopades bland annat en drygt tre minuter lång film med bevistemat ”...utvisande folkmassans förehavanden samt [den tilltalades] agerande
under samma tid”.2161 Filmen bestod av olika hopklippta bild- och ljudsekvenser
från olika källor och ursprung, som nyhetsutsändningar, polisiära spaningsfilmer
och filmer från privatpersoner.2162 Den åberopade filmen hade monterats och
ljudlagts av en polisman på uppdrag av den åklagare som ledde förundersökningen.2163 Med anledning av bevismaterialets hantering inleddes en förundersökning
om tjänstefel som sedermera blev nedlagd. 2164 Kritik har därefter riktats från
filmkonstnärligt håll mot olika juridiska praktikers okunnighet om, och bristande
förmåga att hantera filmmediet som sådant. 2165 Det framhölls i detta sammanhang att domare och försvarare varken tycktes förfoga över några verktyg eller
relevanta begrepp för att adekvat kunna tolka och analysera den ifrågavarande
filmen.2166 Bland annat uppmärksammades att bildernas respektive källor, kronologiska ordning, tidsmässiga tillkomst och bakomliggande syften över huvud
taget inte kunde identifieras.2167

Det nu anförda aktualiserar fullständighets- och robusthetsbedömningar.
Bedömaren kan bland annat behöva uppskatta utrymmet för existensen av
relevant kringskuren accessorisk information, utöver den som bilden förmedlar.
Relevansen av det ovan anförda har bland annat kommit till uttryck i tingsrättens
domsmotivering i NJA 1992 s. 307. I målet hade en person förekommit i en
SVT-utsändning. I ett civilrättsligt mål begärde personen därefter skadestånd av
SVT på straffrättslig grund (grovt förtal). I samband med det begärde personen
2159

Jfr t.ex. Lindeberg i JT 2002–03 s. 836 f.
Göteborgs tingsrätts dom 2001-10-29 i mål nr B 7521-01.
2161
Se stämningsansökan i anförd dom samt p. 7.1.4.2 i Riksåklagarens promemoria Användning av modern presentationsteknik..., 2002.
2162
Se p. 7.1.4.2 i Riksåklagarens promemoria Användning av modern presentationsteknik...,
2002.
2163
Se a.st.
2164
Se 1:a åklagarkammarens i Göteborg, beslut i ärende 401A-4188-01, 2001-11-21 samt
Riksåklagarens Beslut beträffande förundersökning – påstådd manipulation av videomaterial,
dnr 2001/1670, 2002-05-24.
2165
Se Du Rées, G. i ArtMonitor, nr 9, 2010, s. 77. Om det motsvarande förhållandet avseende rekonstruktionsfilmerna i det s.k. Quick-fallet, jfr även Ferrada Stoehrel i JT 2012–13 s.
766. Jfr även Ferrada Stoehrels analys i The Legal Image’s Forgotten Aesthetics, International
Journal for the Semiotics of Law, vol. 26, utgåva 3, sept 2013, s. 555–577.
2166
Se Du Rées i ovan a.a., s. 78 f. Bland annat anfördes att filmen utgjorde en grovt förenklad sammanställning med filmiska klichéer, i delar liknande en ”actionfilm”, se a.a., s. 79.
2167
Se a.a., s. 79.
2160

333

ett exhibitionsföreläggande för SVT att förete bandmaterialet i dess helhet för
syn enligt 39 kap 5 § RB. Tingsrätten anförde bl.a. följande: ”En redigering
genom klipp i inspelat material kan, beroende på hur den görs, medföra risk för
att det fullständiga och verkliga händelseförloppet förvanskas. Det oklippta
originalbandet kan vid sidan av det programmaterial som sänts äga betydelse
som bevis i frågan huruvida förvanskning skett och för hur det gick till vid
besöket i dess helhet.”
I NJA 1998 s. 204 (mordbrand) värderades innehållet i en anonymt överlämnad kopia av en videoinspelning som utvisade ett visst händelseförlopp. Några
omständigheter kring inspelningens tillkomst kunde inte klarläggas. Bland annat
mot denna bakgrund fann HD att det inte kunde uteslutas att bandet inte visade
vad som verkligen hänt.

Även den kontext ur vilken bilden hämtats kan feltolkas. Sådana kontextuella dissociationer kan aktualisera behov av att bedöma hjälpfakta i form av
alternativa förklaringar.
I RÅ 1995 ref 6 lades ett tv-program, delvis filmat med dold kamera avseende
en s.k. svart lägenhetsaffär, till grund för återkallelse av en fastighetsmäklares
registrering. I en skiljaktig mening anfördes bland annat att programmet var redigerat utifrån ett visst syfte (att påvisa förekomst av svarta lägenhetsaffärer), att
relevanta inslag i viss mån var tagna ur sina respektive sammanhang, att programmets allmänna syfte och innehåll i övrigt saknade värde som bevisning mot
mäklaren och att inslagen sammantaget, under de aktuella omständigheterna, inte
ensamma utgjorde tillräcklig bevisning för att påvisa mäklarens avsikt att förmedla en svart lägenhetsaffär.
I ett (tidigare refererat) fall från 2012 hade Skatteverket bland annat beslutat
att öka ett bolags underlag för arbetsgivaravgifter med drygt 400 000 kronor. 2168
Beslutet hänfördes till en av bolaget ägd husbil som Skatteverket ansåg att bolagets företrädare (två makar) hade nyttjat privat. Skatteverket hänvisade i beslutsmotiveringen bland annat till ”Information på Internet” som ackvirerats av Skatteverket.2169 Informationen bestod i utskrifter från en Facebooksida som var
knuten till bolagets ena företrädare. Företrädaren hade publicerat bilder och texter som indikerade att vissa resor företagits i rekreationssyfte, exempelvis med
lydelsen ”Nu njuter vi en helg igen längs kusten, besök på rögeriet blir det.
Senare idag mot Ystad - på Smygehuk, Sveriges sydligaste udde.” Företrädaren
invände mot Skatteverkets slutsats avseende publiceringarna, och anförde att
texterna var missvisande och inte angav det rätta förhållandet. Enligt företrädaren hade texten utformats i syfte att undgå att behöva förklara för vänkretsen att
makarna i själva verket var på tjänsteresa i stället för på semester. Skatteverket
avfärdade förklaringen som en efterhandskonstruktion och anförde bland annat:
”Det är inte troligt att ni rubricerar en resa, även om ni gör det inför vänner på
Facebook, som semesterresa för att slippa att förklara att ni är på tjänsteresa...”

2168

Se avsnitt 2.2 samt Skatteverkets överprövade beslut i Förvaltningsrättens i Malmö dom
2013-05-13 i mål nr 9160-12 och 9609-12.
2169
Se anförd dom. I det samlade underlag som anfördes till grund för beslutet ingick bland
annat även en bristfälligt redovisad körjournal m.m., se a.a.
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Även sambandet mellan bild och tid är relevant att uppmärksamma.
Redan ett klipp i rörliga bilder kan betraktas som manipulation.2170
Man kan här t.ex. anföra den principiellt jämförbara frågeställningen i NFC:s
standardförfarande om vad manipulation egentligen avser (såvitt gäller ljudfiler).2171 Manipulation kan då t.ex. åsyfta att material har tagits bort, lagts till
eller bytt plats (dvs. att inspelningen inte är kontinuerlig), alternativt att ljudfilen
är en konverterad kopia och inte ett original.2172

När sambandet mellan bild och tid inte är direkt, utan fastställs i kedjeled
som relaterar till synergiska element,2173 kan ytterligare bedömningsproblematik uppstå.
I ett beslut från Datainspektionen (2012) kritiserades en polismyndighet för felaktig publicering av bilder på okända gärningsmän på internet.2174 Med anledning
av ett misstänkt s.k. kortbedrägeri hade man på polisens webbplats publicerat två
bilder av en person i anslutning till en bankomat. Ur den anslutande texten på
webbplatsen framgick att någon blivit bestulen på sitt kontokort och därefter blivit av med pengar genom olika uttag. En av de publicerade bilderna angavs visa
tillfället då mannen gjorde ett av uttagen. Bilderna kom att visas i en dagstidnings webbsändning vilket ledde till att den utpekade mannen identifierades, kallades till förhör och delgavs misstanke om brott. Kort därefter konstaterades att
tidsangivelsen för bankens övervakningskamera inte varit ”synkroniserad” (mot
”Fröken Ur”) och att en differens om ca 90 sekunder hade lett till att fel bilder
levererats och publicerats. Den felaktigt utpekade mannen hade således endast
använt bankomaten tidsmässigt nära de ifrågavarande misstänkta uttagen. Bilderna kom därefter att ligga kvar på polisens webbplats under ca sex månader efter
att polismyndigheten fått kännedom om felaktigheten. Datainspektionen framförde kritik i flera hänseenden mot polismyndighetens uppgiftshantering, främst
ställd mot kraven enligt hanteringsreglerna i 9 § PuL.2175 Bland annat uttalade
Datainspektionen att den aktuella problematiken med klocksynkronisering hos
övervakningskameror var ett känt problem och att polismyndigheten från sin sida
inte hade vidtagit någon extra kontroll av att rätt bilder levererats innan publiceringen skedde.2176
2170

Jfr t.ex. det anförda om manipulation av video i Åklagarmyndighetens Kriminalteknik –
En handbok för åklagare, 2012, s. 26.
2171
Se p. 5.1.1 i NFC (SKL), Standardförfarande för äkthetsundersökningar av ljudmaterial,
Do-SF031, 2013-11-22.
2172
Se a.st.
2173
Se avsnitt 4.3.
2174
Datainspektionens beslut, dnr 1668-2012, 2012-12-12.
2175
Om PuL:s hanteringsregler, se t.ex. Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011,
s. 44 ff.
2176
Se Datainspektionens beslut, dnr 1668-2012, 2012-12-12. Rikspolisstyrelsen har i
allmänna råd uttalat riktlinjer vid och förutsättningar för sådan publicering, se RPSFS 2011:7.
Jfr även Datainspektionens yttrande, dnr 1525-2009, 2009-11-30. Jfr även JO:s utförliga
uttalanden om vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för rättsenlighet och lämplighet av
sådan publicering i JO 2011/12 s. 118.
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I NJA 2013 s. 711 (II) undanröjdes betalningsansvar för en parkeringsanmärkning till följd av åberopat bildmaterial. Enligt parkeringsvaktens anteckning
hade fordonet parkerats på avgiftsbelagd plats utan att någon giltig läsbar biljett
funnits i framrutan. Den parkerande hade i sin tur åberopat egna bilder av vindrutan, varav två utvisade en korrekt placerad biljett avseende parkeringstiden.2177
I målet kom framför allt värdet av den parkerandes fotografier att ställas mot värdet av parkeringsvaktens anteckningar.2178 HD anförde, med hänvisning till teknikutvecklingen, att vissa parkeringsövervakningsföretag rutinmässigt kompletterar anteckningar med fotodokumentationer av förhållandena vid felparkeringar.2179 Det faktum att övervakningsföretaget inte själva hade fotodokumenterat
överträdelsen medförde att HD inte ansåg den parkerandes invändning vara motbevisad.2180 Den kan noteras att någon bevisning inte åberopades till styrkande av
tiden för bildens tillkomst.2181

Du Rées har tidigare efterlyst forskning för att belysa frågor kring bild
och film som bevisning i rättegångar.2182 Specifikt för bildanalys av filmer
har han förespråkat en viss metodologisk struktur med utgångspunkt i att bedömaren får kännedom om vissa av bildernas uppkomstbetingelser.2183
Utifrån Du Rées redovisning, de lege ferenda, kan man identifiera vissa kritiska faktorer som generellt har betydelse för bedömningar av bilders värde
som bevis på innehållsnivån i personell miljö.2184
Genom att komplettera Du Rées föreslagna struktur med sådana ytterligare kriterier som har behandlats i denna avhandling, kan felkällorna samtidigt
breddas ändamålsenligt. Resultatet av denna komplettering sammanfattas nedan i sju kriterier. Utgångspunkten för sammanställningen är att avsaknad av
vetskap, vad gäller något eller fler av dessa kriterier, vid bedömarens bevisvärdering är bevisvärdesänkande i förhållande till bevisteman där bilden
har funktionen av att förmedla händelseförlopp som utspelats i personell
miljö.
1. Verifieringskriteriet har bäring på dels den utrustning som ursprungligen har använts vid bildernas tillskapande, dels bildernas original2177

Jfr Göta hovrätts beslut 2012-07-16 i mål nr ÖÄ 522-12.
Se NJA 2013 s. 711 (II), pp. 8, 11, 12 och 14.
2179
Se anförd dom, p. 13.
2180
Se anförd dom, p. 14.
2181
Detta förhållande tillmättes vikt vid bedömningen som låg till grund för hovrättens motsatta utgång. Bilderna åberopades även i hovrätten som dock inte ansåg att den parkerande
därigenom också hade presenterat tillräcklig bevisning, se Göta hovrätts beslut 2012-07-16 i
mål nr ÖÄ 522-12.
2182
Se Du Rées, G. i ArtMonitor, nr 9, 2010, s. 77 f. Han har formulerat målsättningen att
utifrån filmvetenskapliga perspektiv undersöka domares upplevelsedimensioner samt om och
i så fall hur domarens uppfattning om eventuella brott kan påverkas av t.ex. urval och redigering av material m.m., se a.a., s. 78.
2183
Se a.a., s. 80.
2184
Se a.st.
2178
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upplaga.2185 Detta kriterium innebär att bedömaren ska kunna identifiera utrustningens respektive uppkomstbetingelser och beståndsdelar.
Utöver en identifiering av digital elektronik, lagringsmedier och i/oenheter förutsätts samtidigt att andra nyttjade fysiska föremål som är
relevanta för bildens tillkomst kan identifieras, som objektiv och
linser m.m.2186
2. Avsiktskriteriet relaterar till det bakomliggande syftet med bilden utifrån personella förutsättningar. Kriteriet innebär sammantaget att bedömaren ska kunna identifiera avsändarens och/eller fotografens avsikt vid bildens tillkomst.
3. Lokalitetskriteriet tar sikte på identifieringen av platser och rum samtidigt med den verifierade utrustningen. I detta hänseende förutsätts
även att avståndet mellan utrustningen och det som avbildas kan identifieras.
4. Tidsobjektiviseringskriteriet avser rörliga bilder (film). Detta kriterium innebär att bedömaren, självständigt genom sin egen förmåga vid
betraktandet av filmen, ska kunna identifiera huruvida tiden redovisas
objektivt eller inte. Varje tidsmässig förskjutning ska således framgå
explicit i samma stund då förskjutningen äger rum. Att redovisa sådana förskjutningar på andra sätt, t.ex. i senarelagda eller externa redovisningar eller genom sidolöpande information, är inte tillräckligt för
att detta kriterium ska uppfyllas.
5. Efterbearbetningskriteriet tar sikte på sådan hantering och behandling
som sker efter bildernas tillskapande. Enligt detta kriterium förutsätts
att bedömaren kan identifiera all sådan behandling, exempelvis vilka
programvaror som har använts och hur samt vilken effekt som man
avsett uppnå genom respektive behandling. Detta kriterium förutsätter
att efterbearbetningen anges med samma grad av noggrannhet som
verifieringskriteriet ovan.
6. Avgränsningskriteriet avser rörliga bilder och har bäring på samtliga
ovan berörda kriterier. Bedömaren ska kunna identifiera varje ”klipp”
till en bildsekvens där någon eller fler av kriterierna ovan är annorlunda än de vid det föregående klippet. Genom detta kriterium avses be-

2185

I sammanhanget bör de tidigare identifierade svårigheterna med stringenta uppdelningar i
original och kopior i it-miljö uppmärksammas, jfr t.ex. avsnitt 3.1.
2186
Detta kriterium kan jämföras med det tidigare anförda om kraven på att vid författningsstyrt tillskapande ange övervakningskamerors brännvidd, rörlighet och zoom m.m., se avsnitt
3.1.3.1. Kriteriet kan också jämföras med vad som anförts i avsnitt 3.6.3.6 såvitt gäller angivelse av undersökande objekts maskin- och programvarusammansättningar m.m. i straffprocessuella sammanhang.
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dömaren kunna identifiera diskrepanser, exempelvis till följd av viss
klippning.2187
7. Fullständighetskriteriet gäller rörliga bilder som inte består av s.k.
ensekvenstagningar. Kriteriet innebär att bedömaren, utöver de åberopade bildsekvenserna, även tar del av samtliga respektive självständiga och fullständiga tagningar.2188 Även härigenom identifieras diskrepanser och effekter av t.ex. viss klippning. Detta kriterium förutsätter
således även att det framgår huruvida bilderna åberopas med anspråk
på att utgöra en ensekvenstagning eller inte.
Du Rées har även förordat att rörliga bilder åberopas tillsammans med sakkunnigutlåtanden, dvs. ett slags kunskapskriterium.2189 Den sakkunskap som Du Rées
efterlyst kan dock i sig inte inhämtas från någon reglerad yrkesverksamhet som i
fallet med de exempel han berört.2190 Ett sådant kriterium kan därmed i rättsligt
hänseende uppfyllas utifrån 40 kap. 1 § RB.

Även vissa förhållanden mellan stillbild och film kan behöva beaktas av
bedömaren. En viss tillgänglig statisk bild kan t.ex. påstås vara hämtad ur en
längre rörlig filmsekvens som i sig inte finns tillgänglig för bedömaren.
Efter att i samråd ha tillsett att en kränkande film publicerats på YouTube dömdes tre personer av en enig hovrätt för grovt förtal.2191 Till ”styrkande av gärningen” åberopades bl.a. dels uppspelning av filmsekvensen, dels en skärmdump från
YouTube vilken bland annat utvisade en bildruta ur filmen. Skärmdumpen kan
antas ha varit åberopad för flera bevisteman. Ett sådant kan ha varit att filmen de
facto hade publicerats på YouTube. Det bör dock noteras att en enstaka bild, i
sig, inte påvisar att filmen i helhet publicerats på YouTube. Slutledningen om
publiceringen är därmed en presumtion som domstolen gjort utifrån övrig bevisning, framför allt i form av vittnesmål om att filmen fanns publicerad på YouTube. Ur skärmdumpen framgick samtidigt ett påstått antal visningstillfällen
(947), vilket lades till grund för domstolens rubricering av brottet som grovt. 2192
Trots att varken parter eller domare haft någon som helst kännedom om visningsräkneverkets bakomliggande algoritmer eller precision, ifrågasattes eller
diskuterades aldrig uppgiften om antalet visningstillfällen. Detta kan sägas illustrera den tidigare anförda presumerade oklanderlighet som Mason m.fl. har diskuterat i samband med ”electronic evidence”.

2187

Du Rées har i detta hänseende förordat tydlig utmärkning med svarta bildrutor, se p. 5 i
Du Rées, G. i ArtMonitor, nr 9, 2010, s. 80.
2188
Detta kriterium kan sägas ha rättsligt stöd i praxis, jfr t.ex. referaten ovan av tingsrättens
domsmotivering i NJA 1992 s. 307 samt RÅ 1995 ref 6.
2189
Jfr p. 6 i Du Rées, G. i ArtMonitor, nr 9, 2010, s. 80.
2190
Se a.st.
2191
Se Svea hovrätts dom 2008-04-29 i mål nr B 2046-08.
2192
Se Västmanlands tingsrätts dom 2008-02-27 i mål nr B 1399-07, s. 9 in fine samt s. 11.
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En del av komplexiteten i samband med bevisvärdering av bilder sammanhänger således med representationstillämpning. All information som kan
visualiseras på en bildskärm kan t.ex. också komma att representeras som
bilder. Viss bevisning med informationsinnehåll som i sig inte är ursprungligen tillskapat i bildformat, åberopas således som bilder. Utpräglade exempel är när vad som brukar benämnas sms, loggar, mastkartor och liknande
representeras genom s.k. skärmdumpar eller skärminspelningar.2193
Mycket tyder på att även bildens presentationsformat kan inverka på
bedömaren. Utifrån resultatet av en studie bland domare, poliser och åklagare (2012) har Bylander m.fl. bland annat påpekat att utsagor i svenska
domstolar kan komma att bedömas olika beroende på om utsagorna presenteras genom utsagesubjektens fysiska närvaro i underinstans, respektive
genom upptagning av bilder i överinstans.2194 Även effekterna av olika förnimmelsesätt kan därför behöva beaktas av bedömaren.2195
Att bedömaren t.ex. förnimmer en stillbild av ett mordvapen genom personell
gränssnittsackvisition, uppförstorat i färg på en större filmduk, skulle på motsvarande sätt kunna påverka bedömaren annorlunda än om bilden förnimms på en
svartvit utskrift på ett A4-papper. Motsvarande förhållande skulle kunna inverka
på bedömaren som tar del av en film på en stor duk tillsammans med ett högtalarsystem med brett frekvensomfång, jämfört med att ta del av filmen genom
en mobiltelefons mindre skärm och högtalare med begränsat ljudomfång.

Sannolikt kan de ovan anförda kriterierna och övriga uppmärksammade
felkällorna, efter viss anpassning, tillämpas även för andra sorters dynamiska
representationer som exempelvis s.k. ljudupptagningar eller audiovisuella
upptagningar.
Mobila kommunikationer och basstationer m.m.
I samband med s.k. basstationstömningar,2196 även kallade masttömningar,2197 genereras vanligtvis diarier med olika uppgiftstyper som relaterar till

2193

Jfr t.ex. de åberopade skärmdumparna med ”Funktionslogg” i ab 2, s. 20 i Halmstads
tingsrätts dom 2013-01-25 i mål nr B 2558-12.
2194
Se Landström, Willén och Bylander i SvJT 2012 s. 205 respektive 208 f. Jfr även de
vittnespsykologiska studier som framhållits av Heuman, L. i Festskrift till Peter Seipel, 2006,
s. 257 f.
2195
I en avhandling i psykologi (2008) studerades bland annat olika psykologiska effekter av
återupptagningar (jfr avsnitt 3.4.2.4), se Landström Sara, CCTV, Live and Videotapes. How
Presentation Mode Affects the Evaluation of Witnesses, ak. avh., Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, 2008. I a.a. har framhållits att presentationssättet kan påverka bedömarens uppfattning om vittnesutsagor. I sammanhanget förordades även att forskningsresultat
från sådana studier beaktas bl.a. i regleringssammanhang som rör processuell hantering.
2196
Se t.ex. prop. 2011/12:55 s. 96.
2197
Se t.ex. JO 2014/15 s. 77.
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mobila kommunikationsutrustningar.2198 I praxis benämns sådana diarier på
olika sätt, exempelvis ”rapport över telefontrafik”,2199 ”lista över telefontrafik”,2200 ”sammanställning av mobiltelefontrafik”,2201 ”samtalslistor”,2202
”mastinformation”2203 eller ”telefonlistor”2204 m.fl.
Basstationer finns i olika utföranden och kan användas för olika ändamål.2205 De beskrivs därför på skilda sätt från olika håll.2206 Basstation avser i
det följande samtliga klasser av basstationer för mobiltelefoni i s.k. cellulära
nät.2207
Dahlman m.fl. har anfört en indelning av basstationer i fyra olika klasser, Wide
Area, Medium Range, Local Area respektive Home base.2208

Med utgångspunkt i framställningen i avsnitt 4.1–4.3 utgör basstationerna
maskinellt, i sig, datorsystem med i/o-enheter som betingas av signalbehandling och programvaruexekvering och som är anslutna till lagringsmedier.
Basstationer relaterar även till personella uppkomstbetingelser, bland annat
genom att programvara utvecklas för basstationernas funktionalitet, och genom operatörers interaktioner.
PTS har beskrivit denna typ av basstationer som simultana radiosändare
och radiomottagare,2209 (dvs. sändtagare,2210 egen anm.).2211 Varje basstation
2198

Sådana ska ej sammanblandas med vad som ofta benämns telefontömningar där informationsinnehållet hämtas direkt ur en viss telefon, ofta inom ramen för t.ex. missivdrivna itundersökningar, se vidare avsnitt 3.6.3.
2199
Se t.ex. Hovrättens för Övre Norrland dom 2012-11-16 i mål nr B 690-12.
2200
Ibid.
2201
NJA 2002 s. 489.
2202
Se t.ex. ab 43 i Haparanda tingsrätts dom 2012-09-11 i mål nr B 344-12.
2203
Se t.ex. ab 11, s. 72, i Eksjö tingsrätts dom 2012-11-01 i mål nr B 2929-11.
2204
Se t.ex. domskälen i Haparanda tingsrätts dom 2012-09-11 i mål nr B 344-12.
2205
Om t.ex. inomhusbasstationer, se Strålsäkerhetsmyndigheten (utg.), Mobiler och master –
information om radiofrekventa fält, februari 2013, s. 2. Om mobila basstationer som snabbt
kan förflyttas och placeras ut även på platser som saknar ordinarie elförsörjning, se PTS
(utg.), Mobila basstationer, lydelse 2015-08-19.
2206
Basstationer kan också beskrivas utifrån olika utgångspunkter såsom tekniska, rättsliga
eller funktionsmässiga m.m. I detta sammanhang ges en enklare övergripande beskrivning utifrån flera perspektiv.
2207
Jfr t.ex. begreppsanvändningen i prop. 2002/03:110 s. 260 f. samt i SOU 2008:72 s. 88
och 572. Denna sorts telefoni brukar även hänföras till vad som benämns PLMN (Public Land
Mobile Network), se t.ex. PTS, rapportnr PTS-ER-2006:15, s. 15. Även andra sorters telefoni
finns, om exempelvis PSTN (Public Switched Telephone Network) eller s.k. ip-baserad
telefoni (VoIP), se PTS, rapportnr PTS-ER-2006:15, s. 15 ff., jfr även John 2015, s. 151 ff.
2208
Se Dahlman, E. m.fl., 4G LTE / LTE-Advanced for Mobile Broadband, 2014, s. 455.
2209
Se PTS (utg.), Ny webbtjänst visar basstationer för mobiltelefoni, publicerat 2005-12-20.
2210
Om termen sändtagare, se t.ex. TNC, Basord i våra fackspråk, 2012, s. 117.
2211
Jfr dock Utredningen om samlokalisering för elektronisk kommunikation som har
beskrivit basstationerna som antennplaceringen på någon konstruktion som en byggnad, mast
eller ett torn, se SOU 2005:97 s. 43 not 2.
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har en eller fler antenner som var och en betjänar en s.k. cell, dvs. ett visst
geografiskt område inom basstationens sändnings- och mottagningsradie.2212
Personell
identiet

Maskinell
identitet 1

Maskinell
identitet 2 (3, 4, 5 osv.)

Cell C

Cell A

Cell B
”454B Sergelstorg 210°”

Figur 4.2 Förhållandet mellan identiteter vid mobil kommunikation

Basstationer är vanligtvis uppdelade i tre lika stora celler där varje cell har en antenn riktad i cellens mitt (jfr figur 4.2 ovan).2213 Celler namnges ofta efter antennens riktning. Benämningen ”454B Sergelstorg 210°” för Cell B har t.ex. hos
operatören Tele2 motsvarat en basstation som har en cell där antennen är riktad
210° från norr.2214 Varje antenns respektive täckningsområde är normalt +/- 60°
från dess riktning.2215 Cellens täckningsområde blir då 150–270°.2216 En cells
längd varierar från mellan 300 meter och upp till tre mil beroende på bl.a. omkringliggande celler och terräng. 2217 I vissa avskärmade områden, som t.ex. tunnlar eller garage, används förstärkare för att öka signalstyrkan och förlänga täckningsområdet, s.k. repeatrar.2218

2212

Jfr PTS (utg.), Ny webbtjänst visar basstationer för mobiltelefoni, publicerat 2005-12-20.
Om definitionen av cell, se prop. 2002/03:110 s. 359 samt PTS, rapportnr PTS-ER-2014:4, s.
22 not 23.
2213
Se ab 11, s. 72 i Eksjö tingsrätts dom 2012-11-01 i mål nr B 2929-11 (utlåtande från
Tele2 Sverige AB, Kundsäkerhetsavdelningen). Undantagsvis förekommer även andra basstationskonfigurationer som t.ex. rundstrålande antenner, s.k. omnimaster, jfr a.st.
2214
Jfr a.st.
2215
Jfr a.st.
2216
Se a.st.
2217
Jfr a.st.
2218
Jfr a.st.
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Basstationer identifierar sig genom att sända ut en s.k. pilotsignal.2219 Basstationens yttersta funktion är därmed att, som en nod i ett nätverk av flera
basstationer (mobilnät),2220 hålla radiokontakt med mobiltelefoner och
terminaler och möjliggöra trådlösa uppringningar och mottaganden av samtal, meddelandeutväxlingar och kommunikation av annan datatrafik.2221
Också den mobila utrustning som kommunicerar med basstationerna
kringgärdas av maskinella och personella uppkomstbetingelser. Mobiltelefoner fungerar, i sin tur, också som sändtagare i kommunikationen direkt med
basstationerna,2222 och därigenom indirekt med t.ex. andra mobiltelefoner (se
avsnitt 2.4.1.3). Kommunikation genom radiovågor utgör flyktiga fenomen
som sedan representeras i form av avtryck.
Informationsinnehållet uttrycks medialt genom gränssnitt, främst på bildskärmar och genom högtalare, och således genom visuell, auditiv och audiovisuell förnimmelse.
Vid kommunikation mellan mobil enhet och basstation uppkommer flera
synergiska element. Informationsinnehåll kan också förmedlas genom
multipla basstationer som mellanliggande noder. Flera olika aspekter av
kommunikationen mellan respektive mobil enhet och basstation kan således
komma att registreras, och på flera olika ställen. Sådana uppgifters informationsinnehåll blir bland annat ett resultat av de olika system som används vid
varje nod. Den faktiska yttre ramen för vilka uppgifter som potentiellt kan,
och som de facto, lagras vid sådan kommunikation sätts i praktiken därmed
främst av de programvaror som används för registreringen, dels av mobiltelefonerna, dels av basstationerna, dels (i förekommande fall) vid andra mellanliggande kommunikations- och representationsled. Registreringen sker i
princip uteslutande automatiskt utan direkt mänsklig interaktion.
Rättsliga förutsättningar i samband med tillskapande respektive eftersökande och
ackvisition av sådana uppgifter har tidigare belysts i avsnitten 3.1–3.5. De rättsliga förutsättningarna vad avser olika uppgiftskategorier m.m. inom ramen för
lagringsskyldigheten har behandlats i avsnitt 3.1.3.

För att därefter tillgå det ifrågavarande informationsinnehållet förutsätts
emellertid ytterligare hantering. Sådan består i att man genom mänsklig
interaktion använder programvara för läsning och representation av avtryck.
Därigenom anges exempelvis vissa uppgiftslatituder, som kan innefatta uppgifter om basstationens geografiska position (cell-id), mottagna och uppring-

2219
2220

Se Dämvik i JT 2008–09 s. 440 not 4.
Denna beskrivning av mobilnät anges i PTS (utg.), Mobila basstationer, lydelse 2015-08-

19.

2221

Jfr PTS (utg.), Ny webbtjänst visar basstationer för mobiltelefoni, publicerat 2005-12-20.
Jfr t.ex. Strålsäkerhetsmyndigheten (utg.), Mobiler och master – information om radiofrekventa fält, februari 2013, s. 3.
2222
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da nummer med relation till ett visst IMSI-nummer, tidsstämplar under ett
visst tidsintervall m.m.2223
I lagstiftningssammanhang i samband med tvångsmedelsreglering har t.ex. en
basstationstömning uppgetts innebära att brottsbekämpande myndigheter bland
annat får uppgifter om samtliga mobiltelefoner som vid en viss tidpunkt har varit
uppkopplade för kommunikation mot en viss basstation.2224

Det informationsinnehåll som utvinns, oaktat uppgiftskategori, är därmed
resultat av olika programvaror i multipla led, däribland dels telefonernas,
dels basstationernas (registreringsfunktionalitet), dels programvara i
eventuella mellanliggande representationsled, dels programvara som används för att eftersöka och ackvirera informationen.
Informationsinnehållet kan också därefter komma att representeras i
ytterligare led, genom att bearbetas, av t.ex. operatörer eller av polis. Vanligt är då att informationsinnehållet representeras i pappersutskrifter (dvs.
icke maskinella bärare), med samtidiga anspråk på att korrekt representera
informationsinnehållet.2225
Således innebär detta att uppgifterna som lämnas vid en basstationstömning av nu angivet slag betingas av felkällorna hos samtliga respektive hanteringsled vid tillskapande, eftersökande, ackvisition, kommunikation och
representationsbildning (jfr avsnitten 3.1–3.5).
Datalagringsutredningen har uttalat att uppgifter av dessa slag ofta bedöms ha ett betydande bevisvärde i rättegångar som rör ”grov allvarlig och
organiserad brottslighet”.2226
Utredningen har i sammanhanget dock inte redovisat vems bedömningar
som åsyftas. Det framgår därmed inte om utredningen menat att det är
poliser, åklagare, försvarare eller domare, eller flera i kombination, som
tillmäter bevisningen det betydande värdet. Det framgår heller inte vilka
uppgiftstyper som utredningen avsett.
I många fall syftar bevisningen till att styrka olika delteman. Ett sådant är
att viss utrustning befunnits på en viss geografisk position vid ett visst tillfälle. Direkt avses då utrustningens position styrkas, indirekt avses ofta samtidigt en viss persons position styrkas.2227 Ett annat förekommande deltema är

2223

Se t.ex. (TR:ns) ab 24, s. 3 ff. i RH 2011:35. Om IMSI (International Mobile Subscriber
Identity) och IMEI (International Mobile Equipment Identity), jfr avsnitt 3.1.3 samt t.ex. SOU
2015:31 s. 160.
2224
Se prop. 2011/12:55 s. 96 och 52, se även bet. 2008/09:JuU24 s. 41. JO tycks ha använt
benämningen masttömning synonymt med basstationstömning, jfr JO 2014/15 s. 77.
2225
Jfr t.ex. (TR:ns) ab 24, s. 3 ff. i RH 2011:35.
2226
Se SOU 2015:31 s. 85.
2227
Se t.ex. det angivna bevistemat i stämningsansökan, ab 48 i Stockholms tingsrätts dom
2009-07-21 i mål nr B 7460-09.
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att viss utrustning har kommunicerat med annan utrustning, direkt genom
t.ex. samtal eller meddelanden, och indirekt till och från personer.
Lagstiftaren tycks i några fall okritiskt ha antagit utgångspunkten att informationsinnehållet i basstationstömningar är riktigt och fullständigt och att
det utvisar absoluta geografiska förhållanden mellan mobiltelefoner och bestämda platser.2228
Det finns emellertid ett flertal felkällor att beakta i samband med påståenden och antaganden om kommunikationsutrustnings faktiska geografiska
position.
I sammanhanget uppenbaras bland annat vikten av att skilja mellan
maskinella respektive personella identiteter. Maskinella identiteter kan t.ex.
komma att nyttjas av andra personella användare än de som registrerats som
användare. Olika personer kan även tillfälligt ha haft viss utrustning i sin
besittning och/eller ha interagerat med dem på distans. Kommunikationsutrustningens maskinella identitet kan i många fall även klonas.
Åtgärder av nu nämnda slag kan vidtas t.ex. i syfte att söka skapa falsk
alibibevisning.
Två män åtalades och dömdes bland annat för grovt olaga hot och vapenbrott
genom att ha beskjutit bilar med automatvapen på en viss plats. 2229 Ytterligare en
person åtalades för skyddande av brottsling.2230 Enligt gärningsbeskrivningen
hade personen, kort före skottlossningen, medfört de tilltalades mobiltelefoner
till ett avlägset område i förhållande till platsen för skottlossningen. Mobiltelefonerna hade därefter använts för att ringa och motta samtal samt för att skicka och
motta sms vid tidpunkten för skottlossningen. Följden påstods därmed ha blivit
att telefonerna kopplades upp mot andra basstationer än de som låg i närheten av
platsen för skottlossningen vilket försvårat polisens utredning. HovR:n ogillade
dock åtalet mot den tredje personen eftersom telefonerna inte hade börjat
användas förrän efter att de ådömda gärningarna påbörjats.

Vidare kan olika uppgiftstyper avse olika bevisteman. Bevisning av typen
lokaliseringsuppgifter2231 kan i sig, utifrån 6 kap. 1 § LEK, indelas i två
huvudsakliga typer, sådana som anger en viss basstations position,2232 res-

2228

Jfr t.ex. utgångspunkten i prop. 2011/12:55 s. 96 och 52, jfr även bet. 2008/09:JuU24 s.

41.

2229

Se Svea hovrätts dom 2012-03-28 i mål nr B 718-12.
Ibid.
2231
Se 1 kap. 7 § LEK, jfr avsnitt 3.1.3.
2232
Sådana har benämnts lokaliseringsuppgifter som samtidigt är trafikuppgifter, se t.ex.
prop. 2002/03:110 s. 359.
2230
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pektive sådana som anger en viss kommunikationsutrustnings position,2233
t.ex. via satellitpositionering (gps-system).2234
Efter fastställelse av riktighet och fullständighet har bevis av den sistnämnda typen generellt ett högre bevisvärde för positionering av utrustning
än bevis av den förra.2235 I det förra fallet är det nämligen basstationens placering som direkt avses styrkas, medan det i det senare fallet är telefonens
position. När lokaliseringsuppgifter åberopas, för att ytterst styrka en viss
persons förehavanden, kan det således avse endera av två helt skilda sorters
bevis. Benämningen lokaliseringsuppgifter kan således uppfattas som missvisande. Att indirekt bevisa kommunikationsutrustningens position, genom
att direkt bevisa var en basstation som utrustningen kommunicerat med är
placerad, innebär samtidigt ytterligare led i beviskedjan.
Bedömaren kan i dessa fall således noggrant behöva uppmärksamma vad
bevisningen faktiskt utvisar och därefter förhålla det till bevistemat.
En av Alarmeringstjänstutredningen identifierad felkälla av relevans i sammanhanget är olikheter mellan olika datorsystem för geografisk positionering. 2236

För att härutöver kunna anknyta en personell identitet till en maskinell,
när bevisningen avser basstationens placering, förutsätts ytterligare anknytningsmoment och led i beviskedjan vilket framgår av figur 4.2 ovan. Som
ovan anförts förutsätts ett samband mellan den personella och den maskinella identiteten. Härutöver förutsätts även ett samband mellan den maskinella
identiteten och basstationen. Här uppenbaras även andra felkällor. Kommunikationsutrustning kan, av olika skäl, kopplas upp mot andra basstationer än
den geografiskt närmast placerade. Kommunikationen mot andra basstationer kan ske exempelvis på grund av mellanliggande repeatrar (figur 4.3 nedan) eller fysiska hinder (figur 4.4 nedan).

2233

Jfr prop. 2002/03:110 s. 260 f. Sådana har benämnts lokaliseringsuppgifter som inte är
trafikuppgifter, se a.a., s. 359. Om positionering av en mobiltelefon, till grund för husrannsakan, genom programvaran ”Hitta min iPhone” (refererad till som ”Hitta Iphone”, egen anm.),
se t.ex. JO 2013/14 s. 144.
2234
Om distinktionen, se t.ex. prop. 2002/03:110 s. 359.
2235
Om att positionering (av kommunikationsutrustning) genom gps-system har högre noggrannhet än positionering (av basstationer) genom GSM-system, se t.ex. prop. 2010/11:45 s.
47 samt SOU 2008:81 s. 190 f.
2236
Statens haverikommission har framfört att det är problematiskt med olikheter i kartsystem
och geografisk positionering, i samband med larmförhållanden och samarbete mellan olika
räddningsorgan, se SOU 2013:33 s. 139 f.
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I figur 4.3 illustreras förhållandet då en mobiltelefon, som förvisso befinner sig inom basstation A:s täckningsområde, i stället kopplas upp mot den
geografiskt mer avlägsna basstationen B. En basstationstömningsuppgift om
att telefonen varit uppkopplad mot basstation B ger då ingen rättvisande positionsangivelse för telefonen.

Basstation B

Repeater

Basstation A

Figur 4.3 Mobiltelefon som kopplas upp mot en avlägsen
basstation på grund av en mellanliggande repeater
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I figur 4.4 illustreras förhållandet då mobiltelefonen, som förvisso befinner sig inom basstation A:s täckningsområde, kopplas upp mot den geografiskt mer avlägsna basstation B på grund av ett mellanliggande fysiskt hinder. Inte heller i det här fallet utfås någon exakt positionsangivelse för telefonen utifrån basstationstömningsuppgiften.

Basstation B
Fysiskt hinder

Basstation A

Figur 4.4 Mobiltelefon som kopplas upp mot en avlägsen
basstation på grund av ett mellanliggande fysiskt hinder
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Utifrån – samtliga – instansers respektive resonemang i rättsfallen NJA
2002 s. 489 och NJA 2006 s. 535 har Wennberg tidigare varnat för att domstolarna dragit förhållandevis ”vilda slutsatser” med utgångspunkt i information om mobiltelefontrafik.2237 Främst har hon varit kritiskt till de ofta långtgående konklusioner som dras utifrån att misstänkta har befunnit sig på vissa
geografiska platser.2238 Hon har framhållit att man utifrån denna kunskap inte
kan presumera (”fantisera [...] ihop”) objektiva eller subjektiva brottsrekvisit.2239 Hon har bl.a. också angett följande exempel:
”I vissa fall anges inte platsen exakt, utan information ges endast om vilken
sändare vederbörande befunnit sig under när han ringt eller mottagit samtal.
Samtalet mottogs när personen i fråga befann sig under en sändare som
exempelvis täckte en viss gata.”2240

Av det som anförts ovan om felkällorna framgår att personers befintlighet
i tid och rum, i förhållande till basstationer, i sig inte okritiskt kan tas för given. Således består inte ens denna information alltid av korrekta antaganden.
Uppgifter av dessa slag bör därför i stället betraktas som indikativa, och
inte som exakta positionsangivelser.2241 Vidare kan bevistemat behöva preciseras så att det framgår huruvida det avser en viss basstations position, eller
en viss kommunikationsutrustnings. I det förra fallet måste ytterligare led
passeras innan bedömaren kan dra slutsatser om samband mellan utrustning
och basstation. Om bevistemat avser en viss individs närvaro förutsätts därefter ytterligare anknytningsmoment mellan person och utrustning.
Det är därför av vikt att bedömaren, vid behov, inte direkt kvalificerar
sådan bevisning enskilt som identifikationsbevisning eller alibibevis utan att
först ha identifierat och bedömt varje föregående steg i beviskedjan.
Eftersom bevisningen i dessa fall kan ha tillskapats genom personella inslag från olika aktörer (operatörer, poliser eller andra), och ha hanterats i
flera led, ökar vikten av sådan vetskap i takt med att allt fler externa aktörer
förfogar över basstationer.2242
I sammanhanget framträder även vikten av att bedömaren har vetskap om
vilken ursprungsinformation som legat till grund för bevisningens tillskapande (s.k. indata), hur informationen behandlats av programvaror i mellanliggande led, och all personell interaktion vid hanteringen.

2237

Se Wennberg i JT 2007–08 s. 157.
Se a.st.
2239
Jfr a.st.
2240
Se a.st.
2241
Jfr även t.ex. SOU 2005:38 s. 206.
2242
Jfr t.ex. Sveriges Radio (utg.), Mobilnätens basstationer flyttar inomhus med 5G, lydelse
2015-11-03.
2238

348

Mastkartor
Ett till basstationstömningar näraliggande exempel på bevis är s.k. mastkartor.2243 Genom att representeras grafiskt på kartor över geografiska områden
kan olika påståenden framföras som anknyter till positionering. Representationerna kan göras utifrån olika uppgiftstyper, exempelvis sådana som
inhämtats genom basstationstömningar och som avser uppkopplingar, meddelanden och samtal m.m. Även annan information kan ingå.
Mastkartor kan tillskapas genom för ändamålet särskilt utvecklad programvara där de personella interaktionsmomenten är begränsade till att omfatta inmatning av uppgifter. De kan också tillskapas med hjälp av programvara som förutsätter en högre grad av personell interaktion, som att manuellt
sätta ut olika symboler etc. Graden av personella interaktionsmoment vid
kartornas tillskapande kan därmed variera, liksom informationsinnehållet.
Ett inledande steg av bedömningen kan därför vara att skilja beviset från
sidolöpande information. En mastkarta kan t.ex. ha försetts dels med information från en basstationstömning, dels med antaganden om basstationernas
täckningsområden eller kommunikationsutrustnings färdriktning m.m.
En bedömning förutsätter således även vetskap om uppgifternas respektive källor, utöver uppgifterna som ovan framhållits för basstationerna.
Mastkartornas innehåll torde i de allra flesta fall bestå av påståenden och
hypoteser hemmahörande inom ramen för sakframställan eller plädering. I
många fall kan mastkartor även liknas vid vittnesattester. Trots detta åberopas sådana mastkartor även som bevis.2244
Det blir därför relevant att redan från utgångsläget ifrågasätta mastkartors
värde som bevis för teman som avser positionering. Sammantaget kan bedömningen förslagsvis struktureras så att den, mot bakgrund av maskinella
respektive personella förutsättningar, görs utefter bedömningar av huruvida:
1.
2.
3.
4.

grundinformationen har relevans som bevis,2245
grundinformationen i sig är korrekt,
grundinformationen är korrekt representerad på kartan och
de antaganden som gjorts utifrån grundinformationen är korrekta.

Loggar
I praxis åberopas olika sorters s.k. loggar.2246 Loggning kan i detta sammanhang tentativt beskrivas som en programvarugenererad rutinmässig diarie2243

Se t.ex. (TR:ns) ab 24, s. 1–2 i RH 2011:35 samt t.ex. (TR:ns) ab 43 och ab 45, s. 632 i
Hovrättens för Övre Norrland dom 2012-11-16 i mål nr B 690-12.
2244
Se t.ex. (TR:ns) ab 107 i Svea hovrätts dom 2008-10-06 i mål nr B 6102-08: ”Mastkarta
till styrkande av positionsbestämning av mobiltelefonerna (fotobilaga).” Om dessa
konvergenser, jfr även det anförda i not 998 i denna avhandling.
2245
Jfr t.ex. det av Lindell benämnda relevanskriteriet, Lindell 1987, s. 103 f.
2246
Om loggars funktion, se t.ex. SOU 2007:44 s. 64. Om loggar och loggning i vissa
regleringssammanhang, jfr avsnitt 3.1.3 med underavsnitt i denna avhandling.
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föring där information samlas upp om de operationer som utförs i ett system
(även kallad teknisk historik).2247 Det kan utifrån denna beskrivning vara
svårt att göra en stringent gränsdragning gentemot andra diarietyper, som
t.ex. sådana utdrag som kan erhållas genom basstationstömningar m.m. (jfr
ovan). Samtidigt kan exempelvis såväl en binär fil som en textfil komma att
benämnas loggfil, se t.ex. 10 kap. 3 § jfrt med 4 § SKVFS 2009:12.2248
Detta utgör i sig skäl för bedömaren att rikta uppmärksamheten mot uppkomstbetingelser, beståndsdelar och synergiska element i samband med
genererade diarier, snarare än att värdera sådana utifrån hur de benämns.
Exempel på några i rättsliga sammanhang förekommande allmänna benämningar
är dataloggar,2249 logglista2250 och loggfil2251. I vissa fall benämns vad som kan
inordnas under beskrivningen (jfr ovan) i mer generella och oprecisa ordalag
som t.ex. utdrag avseende historiken,2252 behandlingshistorik,2253 datalagrade
förteckningar,2254 automatiskt genererad datafil,2255 utdrag ur datasystem,2256
datautskrifter,2257 interna anteckningar2258 och handlingar2259 m.fl. Loggar kan
också benämnas med olika typspecifika attribut, efter avsedd funktionalitet, som
t.ex. statuslogg,2260 systemlogg,2261 säkerhetslogg,2262 transaktionslogg2263 och epostlogg2264 m.fl.2265
2247

Jfr t.ex. prop. 2009/10:58 s. 14 f. samt prop. 2007/08:38 s. 11.
Om indelningen av filtyper, se avsnitt 2.4.1.2. Om ”loggfiler som är rena textfiler”, jfr
även Nacka tingsrätts dom 2013-06-20 i mål nr B 2124-12, s. 16.
2249
Beskrivning angiven i TR:ns domskäl i NJA 2007 s. 157.
2250
Se JO 2012/13 s. 63.
2251
Se RÅ 1999 ref 18 (II). Se även t.ex. 10 kap. 1–5 §§ SKVFS 2009:12.
2252
Se JO 2007/08 s. 73.
2253
Jfr avsnitt 3.1.3. Jfr även beskrivningen under ingressen ”Behandlingshistorik (logg)” i 6
§ PTSFS 2012:4.
2254
Se JO 2002/03 s. 497.
2255
HD:s beskrivning i NJA 2007 s. 157.
2256
Ibid.
2257
Beskrivning angiven i TR:ns domskäl samt i HovR:ns domslut i NJA 1998 s. 204.
2258
Beskrivning angiven i HovR:ns domskäl i NJA 2007 s. 157.
2259
Beskrivning angiven i TR:ns och HovR:ns domskäl i NJA 1998 s. 204.
2260
Se NJA 1998 s. 829.
2261
Se t.ex. Hovrättens för Nedre Norrland dom 2009-12-16 i mål nr Ö 798-09. Se även t.ex.
prop. 2007/08:38 s. 11. Jfr även den inre cirkeldefinitionen i p. 4.3, SIS-TR 50:2015, s. 39.
Om innebörden av en inre cirkeldefinition, se t.ex. Suonuuti, H., Terminologiguiden, 2 u.,
2004 (övers. av Katja Hallberg), s. 24 f. Se även Nuopponen, A. och Pilke, N., Ordning och
reda, 2010, s. 53.
2262
Se t.ex. definitionen i 1 kap. 6 § pp. 8–9 FIB 2006:2. Jfr dock den inre cirkeldefinitionen i
p. 4.3, SIS-TR 50:2015, s. 40.
2263
Se t.ex. Göteborgs tingsrätts dom 2015-08-25 i mål nr B 4930-15. Jfr den inre cirkeldefinitionen i p. 2.2, SIS-TR 50:2015, s. 22 samt Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:23, s. 18.
2264
Se t.ex. RÅ 1998 ref 44. Se även JO 2002/03 s. 500. Se t.ex. även Kammarrättens i
Göteborg dom 2010-12-20 i mål nr 5963-10. Jfr även t.ex. prop. 2009/10:58 s. 10.
2265
Jfr även definitionen av tangentbordslogg som ett spionprogram i p. 3, SIS-TR 50:2015,
s. 30.
2248
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Loggars materiella innehåll kan därmed variera brett, liksom de bevisteman för vilka loggarna åberopas.
Bland annat kan användaridentiteter, involverade processer samt datum
och tidpunkter för in- och utloggningar respektive åtkomstförsök (lyckade
och misslyckade) diarieföras.2266 Vanligt är därför att man genom en logg
avser bevisa att vissa operationer, processer och händelseförlopp har inträffat
och utspelats vid vissa tidpunkter med anknytning till maskinella identiteter.
Indirekt kan ett slutligt bevistema bestå av ett samband mellan sådana
operationer och en viss personell identitet eller ett annat rättssubjekt. När så
är påkallat kan bedömaren därför behöva uppmärksamma skillnaden däremellan och söka precisera vilket tema som avses styrkas i samband med att
loggar åberopas som bevisning.
Mot bakgrund av det ovan anförda kan loggar sägas ha en nära relation till informationssäkerhetsbegreppet spårbarhet. I sammanhanget bör dock observeras att
olika definitioner förekommer av termen. Spårbarhet kan avse att aktiviteter kan
härledas till personella identiteter.2267 Spårbarhet kan även avse att aktiviteter kan
härledas till endera personella eller maskinella identiteter.2268

Loggar som har genererats av programvara aktualiserar främst bedömningar av fullständighet, men också bedömningar av riktighet. Riktigheten
måste bedömas med utgångspunkt i kännedom om bland annat vilka indata
som tillförts loggprogrammet, hur loggprogrammet hanterat dessa indata,
inverkan av övrig programvara respektive personella interaktionsmoment
vid loggarnas tillskapande.2269
En felkälla som direkt inverkar på loggens fullständighet avser den grundinformation som tillförs loggen. Vissa operationer loggas exempelvis inte
över huvud taget, exempelvis på grund av loggprogramvarans utformning,
eller lokala konfigurationer. Även utrymmet för radering av loggar eller av
loggars innehåll i efterhand är av betydelse för fullständighetsbedömningen.
Avgörande för bedömningar av loggars fullständighet och riktighet är således bland annat vetskap om:
–
–

tillförd grundinformation (indata),
all programvarusammansättning och hantering av indata,

2266

Jfr t.ex. Krisberedskapsmyndigheten, Basnivå för informationssäkerhet (BITS), KBM rekommenderar 2006:1, 2006, s. 41 f.
2267
Se t.ex. SIS Handbok 550, 2011, s. 11 (spårbarhet) och a.a., s. 8 (användare) där användaren avser en personell identitet.
2268
Se t.ex. p. 1, SIS-TR 50:2015, s. 10 (spårbarhet) och a.a., s. 7 (användare) där användaren kan avse endera en maskinell eller en personell identitet.
2269
Jfr även övriga felkällor som belysts i samband med bevishantering i avsnitten 3.1–3.6.
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–
–
–

utrymmet för att, genom lokala konfigurationer, utesluta den aktuella informationstypen eller delar av den,
faktiska lokala konfigurationer i det enskilda fallet och
personella interaktionsmoment.

Av det nu anförda följer samtidigt att bedömaren särskilt bör uppmärksamma negativa bevisteman, dvs. där själva avsaknaden av uppgifter ur
loggen åberopas som bevis.
Andersson och Nordén har bland annat uttalat att användningen av ”väl etablerad
säkerhetsprogramvara” och ”loggar som utvisar vilken typ av aktivitet det varit
fråga om” i sig skulle ”stärka bevisvärdet för påstådda förhållanden”. 2270 I ljuset
av vad som tidigare anförts i denna avhandling kan invändningar riktas mot
denna typ av kategoriska uttalanden. Vad gäller undersökande objekt har exempelvis resultat av kommersiellt väl etablerad programvara – särskilt utformad för
att upptäcka information – i sig visat sig vara förenad med synnerligen svårupptäckta och svårbedömda felkällor.2271 I samband med tidsstämplar har flera felkällor uppmärksammats.2272 Bedömningar av loggars fullständighet och riktighet
är vidare avhängig av kunskap i de hänseenden som redovisats ovan. Huruvida
viss programvara är ”etablerad”, eller att en viss logg utvisar viss aktivitet, utgör
således irrelevanta bedömningskriterier när informationsinnehållets riktighet
eller fullständighet ska värderas.

Övriga benämningar
Utöver de exempel som behandlats ovan förekommer även ett flertal olika
benämningar på ifrågavarande bevis.
Maskinella identiteter har t.ex. åberopats i form av mac-adresser2273 respektive ip-nummer och ip-spårningar2274.
Eftersom ip-adresser är tidsbundna kan en i sig styrkt uppgift om att en viss ipadress har använts för viss trafik vid ett visst tillfälle, inte självständigt grunda
någon slutsats om vem som haft ip-adressen vid ett annat tillfälle, eller om vilka
personella identiteter som faktiskt interagerat med trafiken. 2275 Om konsekvenser
av felaktiga presumtioner i detta hänseende, se vidare nedan.

Det föreligger svårigheter med att stringent kategorisera bevisningen, dels
efter dess avsedda informationsinnehåll, dels efter dess benämningar. Ett exempel kan tas med utgångspunkt i ett rättsfall där ett leveranskvitto åberopa-

2270

Se Andersson, H. och Nordén, A. i Rättsinformatik, 2015, s. 134 f.
Se avsnitt 3.6.3.4.
2272
Ibid.
2273
Se (TR:ns) ab 11, s. 65 i Göta hovrätts dom 2013-06-18 i mål nr B 3397-12.
2274
Se t.ex. Eksjö tingsrätts dom 2012-11-01 i mål nr B 2929-11 samt t.ex. även ab 11, s. 67
och 64 a.a.
2275
Jfr t.ex. prop. 2011/12:55 s. 102 med hänvisning till prop. 2008/09:67 s. 141.
2271
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des.2276 Kvittot avsåg avsändandet av ett e-postmeddelande (där själva meddelandet ursprungligen skickats med e-post). Utifrån innehållet och i praxis
förekommande benämningar skulle ett sådant kvitto kunna hänföras till epost, likaväl som till loggar (jfr ovan).
Till övriga sådana, som här gemensamt kan benämnas fenomen på logisk
nivå, hör exempelvis (audiovisuella) filmer, auditiva inspelningar (ljudfiler),2277 inmatade sökbegrepp,2278 hastighetsmätningar från automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK),2279 text- och/eller bildinnehåll i e-post, sms, mms,
chattkonversationer2280 och på webbsidor m.m. som (påstås ha) förmedlats av
och mellan personella identiteter.
I chattsammanhang, sociala medier och bland e-postadresser m.m. är det vanligt
förekommande att personella identiteter ersätts av pseudonymer.2281 Inte bara
namn utan även symboler, bilder eller grafiska illustrationer och andra signaturer
kan ha denna funktion. Människor kan därigenom uppträda och kommunicera
under alternativa identiteter, existerande eller fiktiva. Alternativa identiteter benämns i olika rättsliga sammanhang ofta alias.2282 Exempel på andra benämningar som är särskilt inriktade mot it-miljö är entiteter,2283 chattnamn,2284
nicks,2285 nicknames och avatars. Fenomenet förekommer även på maskinell
nivå. Vid intermaskinell kommunikation över internet kan en maskinell identitet
t.ex. kommunicera under alternativa ip-adresser än den som används för den

2276

Se ab 35 i AD 2013 nr 38.
Se t.ex. Svea hovrätts dom 2012-01-09 i mål nr FT 9604-10. Undersökningar av ljudfiler
hör t.ex. till området för s.k. forensisk fonetik, eller rättsfonetik, om ämnet jfr t.ex. Osvald, C.,
Allt viktigare med forensisk fonetik, Polistidningen (utg.), 2007-03-23.
2278
Se t.ex. Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2014-10-16 i mål nr B 2262-14. Se t.ex.
även Polismyndigheten, IT-forensiskt analysprotokoll i ärende 0201-390854-08, LKP, Stockholms län, dnr 0201-K390854-08, 2009-06-25, s. 9 ff., åberopat i Svea hovrätts dom 2009-0925 i mål nr B 6585-09. Se även Polismyndigheten, Informationsdump av [namn] mobiltelefon, LKP, Blekinge län, dnr 1000-K11935-11, 2012-01-04, åberopat i Högsta domstolens dom
2012-11-01 i mål nr B 3211-12.
2279
Se t.ex. NJA 2011 s. 106 samt Ekfeldt, J. i Festskrift till Christian Diesen, 2014, s. 493 ff.
2280
Se t.ex. NJA 2015 s. 222. Se även t.ex. Nacka tingsrätts dom 2013-06-20 i mål nr B 212412, s. 16.
2281
Jfr t.ex. pseudonymitet i p. 6, SIS-TR 50:2015, s. 56.
2282
Se t.ex. 8 § p. 2 (d) lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Om den synonyma innebörden av alias i dessa sammanhang, jfr t.ex. Ds 2013:77 s. 80
samt prop. 2013/14:254 s. 50. Se även 18 a–18 b §§ polisdataförordningen (2010:1155). Jfr
även JO 2010/11 s. 126.
2283
Se Solna tingsrätts dom 2015-06-04 i mål nr B 8098-13.
2284
Se t.ex. Ds 2003:25 s. 131. En excess i olika chattnamn har redovisats i Norrköpings
tingsrätts dom 2013-06-20 i mål nr B 1245-11.
2285
Se t.ex. Nacka tingsrätts dom 2013-06-20 i mål nr B 2124-12.
2277
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maskinella identiteten.2286 I sammanhanget aktualiseras således felkällor vid anknytningen mellan maskinella och personella identiteter.2287

4.5

Sammanfattande slutsatser

Riktigheten och fullständigheten hos den ifrågavarande bevisningens informationsinnehåll för bevistemat bestäms utifrån bevisningens uppkomstbetingelser, beståndsdelar och synergiska element, samt av dess hantering i
föregående led.
Utöver beståndsdelarna i avsnitt 4.2 kan även bevisningens identifierande
benämning sägas vara en av bevisningens grundelement, om än en illusorisk
sådan. Benämningar kan i sig vara irrelevanta eller missvisande i förhållande
till bevisningens sammansättning. Bevisningens benämningar är därför inte
lämpade att ha som självständig utgångspunkt för bedömarens identifiering,
värdering eller egen benämning av bevisningen.
Vissa bevisteman är karakteristiska för ifrågavarande bevisning. Sådana
relaterar ofta till tider, maskinella identiteter eller personella identiteter och
anknyter till positiv eller negativ filexistens, tillskapande, eftersökande, ackvisition, kommunikation i form av t.ex. avsändanden och/eller mottaganden
samt representation i form av t.ex. innehåll. Bedömaren bör uppmärksamma
skillnaden mellan direkta respektive indirekta bevisteman. Att exempelvis
fastställa personers förehavanden utifrån uppgifter som härstammar från maskinell miljö eller maskinella identiteter, innebär alltid att indirekta anknytningsmoment tillämpas för att fastställa beviskedjans sammansättning.
Särskild uppmärksamhet bör riktas mot anknytningsmoment mellan maskinella respektive personella identiteter. Det finns en risk för att detta steg,
bedömningen av anknytningen mellan människa och maskin, utelämnas.
Detta steg torde i allmänhet också vara en svag länk när t.ex. vissa gärningsmoment ska anknytas till en viss person.
Såvitt gäller straffrättsliga bedömningar av viss trafik relaterad till ipnummer har Svea hovrätt i ett s.k. fildelningsmål (2006) tidigare formulerat
tre relevanta bevisteman.2288 Med den här introducerade terminologin kan
bevisvärderingens olika moment, utifrån hovrättens domsmotivering, beskrivas enligt följande modell:2289
1. det ska styrkas att utredningens påstådda ip-nummer tilldelats den maskinella identiteten för kommunikationen (vid tiden för gärningen,
egen anm.),
2286

Jfr t.ex. SOU 2004:71 s. 149.
Den principiellt likartade problematik som uppstår då en ”digital identity” missbrukas vid
kommersiella transaktioner har belysts utifrån amerikansk och australisk rätt, se Sullivan, C.,
Digital identity and mistake, IJLIT 2012, vol. 20, nr 3, s. 223 ff.
2288
Se Svea hovrätts dom 2006-10-02 i mål nr B 8799-05.
2289
Med att omständigheter ska ”styrkas” avses här inte något preciserat beviskrav.
2287
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2. det ska styrkas att den maskinella identiteten tillhör eller diponerats av
den tilltalade (vid tiden för gärningen, egen anm.) och
3. det ska uteslutas att någon annan individ använt den maskinella identiteten vid tiden för gärningen.
Avsaknaden av direkta anknytningsmoment mellan maskinella ip-adresser och
personella identiteter kan innebära långtgående konsekvenser för enskilda vid
brottsutredningar. Under en förundersökning verkställdes flera tvångsmedel
hemma hos en familj.2290 Tvångsmedlen föranleddes av att en av familjemedlemmarnas, till teleoperatören anmälda, ip-adress hade registrerats (loggats) i ett system som misstänktes ha utsatts för dataintrång. 2291 Efter husrannsakan och beslag
hos den intet ont anande familjen framkom emellertid att familjens router hade
använts av en utomstående person som berett sig tillgång till familjens router
genom en wifi-antenn.2292

4.6
Informationsrepresentationer som bevisning – analyser
och slutsatser
Ur avhandlingens tidigare diskussioner har det framgått att den ifrågavarande bevisningen består av information i representerad form. Informationsrepresentation kan sägas vara ett föga uppmärksammat fenomen i svenska
bevisrättsliga sammanhang. Så som bl.a. Westberg har anfört har man inom
den svenska bevisrätten traditionellt endast indelat bevisningen i två olika
slag av kunskapskällor; personer och föremål.2293 Att i detta sammanhang
föra in informationsrepresentation som begrepp, och bl.a. tillföra bevisningen dimensioner av normer och gränssnittsackvisition, utgör därmed tillägg
som kompletterar den traditionella synen på bevis i bevisrättslig mening. En
relevant fråga i sammanhanget blir vilka konsekvenser som informationsrepresentationen bär med sig såvitt gäller bevisningen. Några sådana aspekter
ska illustreras i det följande.
Informationsrepresentation har tidigare i denna avhandling beskrivits som
ett fenomen som medför att ett visst avsett informationsinnehåll kan komma
till uttryck på flera alternativa sätt. Indelningen i informationsinnehåll,
avtryck och normer är ämnesspecifik. Fenomenet som sådant uppkommer
emellertid även i andra sammanhang, som vid kryptering, eller i rent personell miljö, som t.ex. vid tolkning och översättning.
2290

Se (TR:ns) ab 64, s. 87, 241 och 261 i RH 2013:56, jfr även a.a., s. 506–515, 539–540 och
560–562.
2291
Se a.st.
2292
Se a.st. Om denna typsituation, jfr även Hamremoen, E. i Bevis i straffesaker, 2015, s.
218.
2293
Jfr Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 444. Jfr även Kallenberg som avseende bevismedelsindelningen, t.ex. domstolens syn (enligt nuvarande 39 kap. RB), har anfört att det
enligt tidigare rätt kunde urskiljas två huvudlinjer, synessubjektet respektive syneobjektet, se
Kallenberg, E., Svensk civilprocessrätt Andra bandet IV, 1931, s. 536 ff. not. 16.
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Oaktat vilka syften som avses bli uppnådda eller vilka metoder som används kan en gemensam nämnare utläsas i samband med informationsrepresentation genom signalbehandling; informationsinnehållet återges alltid i en
annorlunda form än den avsedda. Datastraffrättsutredningen beskrev denna
annorlunda uttrycksform, dels som en ”...självständig och bestående
form...”,2294 dels som ”...representationen av fakta...” vilket hänfördes till uttrycket: data i informationsteknisk mening2295. Bell och Boddington m.fl. har
beskrivit dessa uttrycksformer som något slag av fysiska fenomen (egen
övers.) på följande sätt:
”...a complex pattern of some physical phenomenon such as magnetism or
electric charge that exists at a particular place in a physical device.” 2296 (egen
kursivering)

Som tidigare har anförts räcker det inte med att betrakta endast dessa fysiska fenomen, dvs. avtrycken, för att tillgå informationsinnehållet. För det
måste även normer tillämpas. Detta kan illustreras med Westbergs beskrivning av den senare uttrycksformen som ”...ett förfärligt antal ettor och nollor
i digitaliserad form som tagna rakt upp och ner inte ger ett begripligt innehåll.”2297 Det kan även illustreras av ett förarbetesuttalande inför tillkomsten
av SignL:
”Till skillnad från direktivet används i den föreslagna lagtexten ordet ’data’ i
stället för ’uppgifter’, då det mindre är fråga om uppgifter i betydelsen
information som skall förstås av så många som möjligt, än om konstellationer av
ettor och nollor som ofta inte i sig ger ett mänskligt öga särskilt mycket
upplysning.”2298 (egna kursiveringar).

Det bör i sammanhanget framhållas att dessa värden – dvs. ettorna och
nollorna – i sig inte utgör några avtryck eller fysiska fenomen, utan endast är
ett sätt att tolka fysiska manifestationer på som är begripligt för människor.2299
Att bara förnimma ett representerat informationsinnehåll ger, på motsvarande sätt, i sig inte tillgång till kunskap om vilka normer som tillämpats.2300
Behovet av ”»rätt» teknik” för att förvandla en digitaliserad sammanställning
2294

Se SOU 1992:110 s. 80.
Se a.a., s. 83.
2296
Se t.ex. Bell, G. B. och Boddington, R., Solid State Drives: The Beginning of the End for
Current Practice in Digital Forensic Recovery?, JDFSL 2010, vol. 5, nr 3, s. 2.
2297
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 403.
2298
Se prop. 1999/2000:117 s. 38.
2299
Se Bell, G. B. och Boddington, R., Solid State Drives: The Beginning of the End for Current Practice in Digital Forensic Recovery?, JDFSL 2010, vol. 5, nr 3, s. 2.
2300
Detta anknyter till osynlighetsfaktorn och s.k. Black-Box-Testing, se det tidigare anförda i
avsnitt 2.3.
2295
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till ”begriplig text” kan så som Westberg påpekat vara särskilt bekymmersamt.2301
Ross schackspelsexempel, som Strömholm har ansett vara grundat i ett resonemang fört av Kelsen,2302 kan här tjäna som exempel på normernas tillgänglighet.
I Ross exempel (hänvisat till av Strömholm) iakttar en åskådare ett parti schack
som pågår under en ”mycket lång tid”. 2303 Åskådaren kan genom sitt betraktande
förvisso samla åtskillig kunskap med ledning av pjäsernas olika rörelser på
schackbrädet. Iakttagelserna medför dock inte att åskådaren också samtidigt lär
sig att spela schack. För att uppnå sådan kompetens är kunskap om reglerna (jfr
här benämnda normer) nödvändig.

Bekymret kan möjligen minskas genom att föra resonemanget på den i
avhandlingen antagna abstraktionsnivån. Genom att dela in och behandla
bevisningen i uppkomstbetingelser, beståndsdelar och synergier (jfr avsnitten 4.1–4.3) kan frågeställningarna hanteras utan att vara bundna till eller
tillämpbara för endast vissa tekniska lösningar.
I detta hänseende skiljer sig informationsrepresentationer som bevis från
annan bevisning. Representationer som passerat maskinell miljö kan sägas få
en indirekt innebörd i förhållande till det i personell miljö avsedda informationsinnehållets direkta innebörd.2304 Situationen då en representation med
indirekt innebörd åberopas som bevis skiljer sig också på flera andra sätt
från situationen då ett bevis med en direkt innebörd åberopas. Ytterligare
skillnader uppenbaras t.ex. när man jämför informationsinnehållets respektive substans mellan olika bevis.
Det fysiska material som t.ex. läggs till grund för DNA-analyser och
blodprover eller undersökningar av skoavtryck och fingeravtryck representerar i sig ingenting annat än sin egen respektive existens. Ett skoavtryck kan
t.ex. inte plötsligt, genom nya normer, få en ny innebörd och representera en
blomma eller en videoupptagning (jfr t.ex. avsnitten 3.5 och 3.6.4). Ett blodprov kan t.ex. inte heller omtolkas och bli ett luftfartyg. Motsvarande fenomen är emellertid fullt möjliga när det gäller representationer som härrör
från lagringsmedier. Genom att avtryck struktureras på olika sätt kan de representera olika informationsinnehåll. Ett visst informationsinnehåll kan
också förändras genom att befintliga avtryck tolkas med tillämpning av nya
normer.

2301

Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 403.
Se Strömholm 1996, s. 99 med anförd hänvisning till Alf Ross bok Om ret og retfaerdighed (s. 22 f.).
2303
Ibid. Även om det inte explicit framgår ur exemplet får antas att schackpartiet spelas utan
att spelets regler samtidigt artikuleras, egen anm.
2304
Jfr t.ex. resonemanget i SOU 1992:110 s. 80 f. om direkt respektive indirekt kommunikation.
2302
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Ett skriftligt avtal som har upprättats mellan två parter direkt i personell
miljö,2305 där båda parterna har skrivit ut och undertecknat sina respektive
exemplar i pappersutskrifter, har genom sitt informationsinnehåll en direkt
innebörd. Pappersutskrifterna kan i sig inte genom en alternativ normtilllämpning komma att existera i annan form.
När avtalsinnehåll i stället har utväxlats genom intermaskinell kommunikation i gränsöverskridande miljö, t.ex. genom utväxlingar av e-postmeddelanden, har informationsinnehållet representerats i multipla led. Därtill
uppkommer vissa synergiska effekter genom passagerna i nätverk. Avtalets
textinnehåll kan i detta fall – rent teoretiskt – helt ersättas av t.ex. en bild av
ett fordon, genom att nya normer tillämpas. Pappersutskrifter av e-postmeddelandena utgör endast en representationsform av informationsinnehållet.
Informationsinnehållet kan i sig också därmed förändras medan pappersutskriften är förhållandevis statisk.
De respektive pappersutskrifterna kan i personell miljö till synes således
vara identiska, och samtidigt ha helt olika bakomliggande sammansättningar.
En ytterligare skillnad har tidigare framförts mellan ”elektroniska dokument”
och pappersdokument, nämligen att de förra varken är självständiga eller unika
och att de lätt kan förfalskas så att kopior inte kan skiljas från original. 2306

Ett vittnesmål som avser vittnets iakttagelse av en mänsklig angelägenhet2307 i personell miljö, t.ex. av en viss person eller rådande omständigheter
på en viss plats vid en viss tid, har en direkt innebörd. Om vittnesutsagan i
objektivt hänseende korrekt motsvarar de faktiskt inträffade omständigheterna, kan utsagans informationsinnehåll inte ersättas av ett helt annat informationsinnehåll eller ett alternativt händelseförlopp.
Ett informationsinnehåll på en bildskärm som är ansluten till ett datorsystem består av representationer av avtryck, normer och signalbehandling.
Genom att förändra avtryck och/eller normer kan informationsinnehållet
ersättas av ett annat informationsinnehåll eller alternativa händelseförlopp.
Informationsinnehållet har därmed en indirekt innebörd.
Ett vittnesmål som avser vittnets iakttagelse under en personell gränssnittsackvisition, t.ex. skeendet på en skärm, avser ett representerat informationsinnehåll. Vittnet iakttar därmed skeenden med en indirekt innebörd,

2305

Termen avtal används i detta exempel för att beteckna en åberopad skriftlig handling i vilken skriftens innebörd förutsätts ha bevisvärde, jfr t.ex. Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 209.
Skriftligt bevis innefattar med denna lydelse inte bilder, kartor, ritningar, röntgenbilder, filmer
m.m., se a.st. Den kategoriska utgångspunkten, att all datalagrad information jämställs med
skriftligt bevis, antas inte för detta exempel, jfr häremot Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 255.
2306
Se t.ex. i Lehrbergs anmälan i SvJT 1999 s. 682 f.
2307
Om uttrycket mänsklig angelägenhet och äkthetsprövningen i samband med urkundsbegreppet, se t.ex. prop. 2012/13:74 s. 44.
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eftersom det på skärmen endast återges representationer av avtryck, signalbehandling och normer från maskinell miljö.
Det kan redan här konstateras att informationsrepresentationer utgör en
särart av bevis. Ett karakteristiskt drag är att bevisningen bygger på antaganden om att vissa omständigheter representerar andra omständigheter. Så är
inte fallet med all bevisning.
Även problematiken i samband med att normer måste tillämpas för att
bevisningens informationsinnehåll ska bli tillgängligt måste belysas.2308 Samtidigt som avtryck i sig är en reell fysisk verklighet kan avtrycken i kombination med representationskriterier sägas innebära en fingerad verklighet.2309
Magnetiska strukturer på en hårddisk (dvs. avtryck) utgör i sig ett fysiskt
fenomen i personell miljö. Tillsammans med normer i maskinell miljö kan
dessa avtryck principiellt representera vilket informationsinnehåll som helst,
inbegripet andra fysiska fenomen. När sådana representationer därefter
åberopas som bevisning är det således inte bara ett visst informationsinnehåll
som åberopas, utan samtidigt också implicita eller explicita påståenden eller
antaganden om normtillämpningen och avtrycken.
Dessa principer utgör inte något nytt fenomen i bevissammanhang.

Foto: Nordiska museet
Figur 4.5 Rensticka

Att fenomenet informationsrepresentation som sådant inte är någon ny företeelse
kan exempelvis åskådliggöras genom den i figur 4.5 avbildade renstickan från
2308

Jfr även Westbergs uttalande om den motsvarande problematiken vid bevisanskaffning
avseende “den form i vilken digital information kan kommas åt”, Westberg, P., Anskaffning...,
2010, s. 451.
2309
Jfr Bell, G. B. och Boddington, R., Solid State Drives: The Beginning of the End for
Current Practice in Digital Forensic Recovery?, JDFSL 2010, vol. 5, nr 3, s. 2.
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Pite lappmark anno 1865. Renstickor tycks ha tillverkats och använts med ett
renodlat bevissyfte. Enligt gåvobeskrivningen utgör renstickan ”...bevis på
lapparnas bokföringssätt öfver de renar, som de sköta åt Pite stad och landtbor.
||||| Sträcken betyda äldre kalfvar och .... (punkterna) de nyfödda kalfvarna - de på
den sidan der X står af oxkön, och de på motsatta sidan : ’Wajor’ d.v.s.
kokön.”2310

Genom renstickan kommer informationen om antalet äldre respektive
nyfödda kalvar till uttryck – digitalt –2311 enligt de normer som tillämpas för
representationen, dvs. genom streck och punkter på stickans fram- och baksida.
Så som tidigare har belysts i avsnitt 3.5 kan skilda normer ge olika informationsinnehåll även för identiska avtrycksstrukturer. Att vissa normer ska
tillämpas för vissa avtryck kan därmed i sig också behöva styrkas. Detta sker
i praktiken mycket sällan.
Även i detta hänseende skiljer sig informationsrepresentationer från annan
bevisning.
Även om principerna för informationsrepresentation inte är nya kan vissa
nya effekter sägas följa av fenomenet. En konsekvens av att normer tillämpas vid informationsrepresentation är att även icke-förekomst av avtryck kan
tillerkännas en positivt manifesterad innebörd. Detta fenomen föranleder
synnerligen komplexa ontologiska frågor om bevisning som inte närmare ska
behandlas här. Behov av diskussioner om t.ex. negativ bevisning och normtillämpning för negativa existenser kan emellertid förutses.2312
En ytterligare viktig skillnad mellan informationsrepresentationer i maskinell miljö respektive annan bevisning har bäring på beviskedjorna, och
därmed samtidigt på bevisvärderingen. Förhållandet ska åskådliggöras genom en variation på Ekelöfs illustration av en beviskedja.2313
Två vittnen hörs i domstol om sina respektive iakttagelser av den tilltalades misshandel av målsäganden. Det ena vittnets utsaga avser direkta iakttagelser som vittnet har gjort en viss tid på en viss plats. I Ekelöfs exempel
beskrivs beviskedjan enligt följande:
Domarens iakttagelse av vad vittnet säger  Vittnets utsaga med informationsinnehållet (”Den tilltalade slog ned målsäganden”)  Vad vittnet menat härmed
 Vittnets minnesbild  Vittnets iakttagelse av misshandeln  Att den tilltalade slog ned målsäganden.2314

2310

Från Digitalt Museum (utg.), Rensticka, lydelse 2015-12-31. Renstickan lämnades år 1876
som gåva åt Nordiska museet, se a.st.
2311
Om begreppsbildningen, jfr avsnitt 5.2.1.
2312
Jfr avsnitt 7.3.3.
2313
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 124 och 16.
2314
Se a.a., s. 124 samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 182 f. och 202 f.
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Genom följande variant på Ekelöfs exempel framgår hur beviskedjan kan
förlängas i it-miljö. Det andra vittnets utsaga avser en övervakningsfilm som
vittnet har sett genom personell gränssnittsackvisition. Filmen antas vara en
upptagning från platsen vid tillfället genom en kamera som varit ansluten till
ett datorsystem där upptagningen har lagrats på hårddisk. I det här fallet kan
den motsvarande beviskedjan se ut på följande vis:
Domarens iakttagelse av vad vittnet säger  Vittnets utsaga med informationsinnehållet (”Den tilltalade slog ned målsäganden”)  Vad vittnet menat härmed
 Vittnets minnesbild  Vittnets iakttagelse av skärmen  Representationen
på skärmen (= tillämpade algoritmer och normer efter läsning av avtrycken 
Avtryckens förnimmelse från hårddisken vid läsning  [Eventuella ytterligare
representationsled ] Avtryckens registrering på hårddisken  Tillämpade
algoritmer och normer inför registrering)  Kamerans kommunikation med
datorsystemet  Kamerans gränsöverskridande representation av vad som utspelas i personell miljö  Att den tilltalade slog ned målsäganden.

Om exemplet varieras ytterligare, och domstolen själv får titta på den representerade filmen, ser beviskedjan ut på följande vis:
Domarens iakttagelse av skärmen  Representationen på skärmen (= tillämpade
algoritmer och normer efter läsning av avtrycken  Avtryckens förnimmelse
från hårddisken vid läsning  [Eventuella ytterligare representationsled ] Avtryckens registrering på hårddisken  Tillämpade algoritmer och normer inför
registrering)  Kamerans kommunikation med datorsystemet  Kamerans
gränsöverskridande representation av vad som utspelas i personell miljö  Att
den tilltalade slog ned målsäganden.

Medan beviskedjan i den första situationen består av fem led har beviskedjan i det senare exemplet åtta – eller elva – led beroende på hur man
betraktar leden inom ramen för informationsrepresentationen (i exemplet
utmärkta med parenteser). Representationen kan också ha passerat eventuella
ytterligare representationsled (som t.ex. uppkommer då filer klonas). I fallet
då domstolen betraktar filmen passeras minst sju led, och eventuella ytterligare representationsled.
En ytterligare skillnad mellan respektive bevis är således att antalet led i
beviskedjan ökar hos informationsrepresentationer i förhållande till bevis av
direkt innebörd. I det senare fallet kan vittnet dessutom bara redogöra för
vissa av leden, nämligen från iakttagelsen på skärmen och fram till utsagan.
Det nu anförda får därför också konsekvenser för bevisvärderingen.2315
Att bevismaterialet består av informationsrepresentationer får således
långtgående verkningar. Lagstiftaren tycks inte ha beaktat detta. Inte heller
Ekelöf tycks ha tillmätt detta någon vikt. Såvitt gäller t.ex. förhållandet mell2315

Jfr även Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 431.
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an skriftligt bevis och vissa andra informationsrepresentationer, som blindskrift, kilskrift, chiffer och hålkort, har han stannat vid att konstatera att det
senare materialet inte förlorar ”...egenskapen av skrift för att det måste utsättas för en viss teknisk behandling för att ge ett läsbart resultat...”2316 Han har i
sammanhanget dock inte uppmärksammat de kriterier som samtidigt måste
tillämpas för att informationsrepresentationerna ska kunna erhålla just egenskapen av skrift.
För bedömningen av huruvida stenografi eller chiffer utgör skriftligt bevis
skulle det vidare, enligt Fitger m.fl., vara utan betydelse att handlingar upprättats på detta sätt, så länge tankeinnehållet har bevisvärde.2317 Fitger m.fl.
har anfört att skrifter inte behöver ha representerats genom pappersutskrifter
för att utgöra skriftliga bevis, utan att även innehåll i lagringsmedier kan göra det, som i en dator eller på film, fotografi, magnetband eller skiva etc.2318
Att skriftlig information är tillgänglig endast med hjälp av tekniska hjälpmedel (och därmed även representationskriterier, egen anm.) har i rättsfallet
NJA 1998 s. 829 inte ansetts utgöra något hinder mot att betrakta informationen som handlingar eller skriftligt bevis i RB:s mening.2319 Bestämmelserna
i 38 kap. 2 § RB (skriftligt bevis) har i rättsfallet NJA 1992 s. 307 ansetts
vara tillämpbara vid yrkande om att utge videoband för syn enligt 39 kap. 5
§ RB.
De nu framförda ställningstagandena i doktrin och praxis kan vid en första anblick uppfattas som svårförenliga med de slutsatser som har framförts
här om representationskriteriernas (normernas) betydelse för bevismaterialet.
Ståndpunkterna behöver dock inte vara med varandra oförenliga. I Ekelöfs
och Fitgers m.fl. använda exempel med handlingar som stenograferats etc.
antas som premiss att skriftliga handlingar de facto har stenograferats eller
behandlats med chiffrering etc. Att så är fallet utgör i deras exempel således
ett känt faktum. Med denna vetskap, och med tillämpning av kända normer
för dessa avtryck, är det givetvis utan betydelse att informationsinnehållet
har stenograferats såvitt gäller dess förmåga att kunna representera innehållet
i ett skriftligt bevis.
Härmed är emellertid inte samtidigt sagt att alla åberopade informationsrepresentationer per automatik också kan sägas vara resultat av påstådda avtryck, korrekt tillämpade normer eller dragna slutsatser om sådana. När
representationernas innehåll bestrids av en part, eller en prövning annars
bedöms vara påkallad genom det uppställda beviskravet (t.ex. i brottmål),
måste värderingen av bevismaterial i form av informationsrepresentationer –
2316

Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 209, jfr även Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 256. Om sådana
informationsrepresentationer, jfr avsnitt 2.4.1.1.
2317
Se under rubriken ”Inledning” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 38 kap. RB (april 2015, suppl. 78). Om sådana informationsrepresentationer,
jfr avsnitt 2.4.1.1.
2318
Se a.st.
2319
Rättsfallet har recenserats av Heuman i JT 1999–2000 s. 152 ff.
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chiffer, stenografi, kilskrift, blindskrift, hålkort eller skärmdumpar, masttömningsresultat eller loggutdrag – även omfatta att följa kedjeleden bakåt. I den
mån kedjeleden inte kan följas kan det påverka bevisningens värde negativt.
För en del bevismaterial ur gränsöverskridande miljö är det inte heller
givet att det avses utgöra skrifter eller skriftliga handlingar, även om materialet har åberopats som skriftligt bevis.2320 Informationsinnehåll som härrör
från gränsöverskridande miljö kan, som tidigare anförts, utöver textinnehåll
ha en rad olika uttrycksformer, såsom i bilder, filmer, kartor, föremål eller
ljud m.m. Till detta hör att material som avses förnimmas i en viss form även
kan representeras i alternativa former (jfr t.ex. avsnitten 2.4 och 3.5). En
ljudfil kan därmed t.ex. även representeras i skriftlig form.
Även om det ursprungliga informationsinnehållet inte går förlorat genom
att representeras,2321 måste dock de kriterier som tillämpas för representationen beaktas vid bevisvärderingen av informationsinnehållet. För att över
huvud taget kunna bedöma om en representation avses innehålla en handling, en bild, en auditiv upptagning eller något annat, förutsätts en bedömning av förefintliga avtryck och tillämpningen av tolknings- och representationskriterier/normer. Man skulle kunna betrakta detta som en kvalificering
av informationsinnehållet (jfr avsnitt 6).
I sammanhanget bör påpekas att Datastraffrättsutredningen lämnade ett
lagförslag (1992) om att i RB särskilt uppmärksamma och särbehandla viss
bevisning i form av ”...uppgifter som har varit föremål för automatisk informationsbehandling”.2322 Förslaget innebar att domstolen ”...vid prövningen
av handlingens verkan som bevis...” skulle ”...beakta om något fel kan antas
ha förekommit i samband med informationsbehandlingen.”2323
Schatz kan sägas ha sammanfattat saken så, att digitala bevis inneburit ett
fundamentalt skifte av informationens natur.2324
En slutsats av det nu anförda blir att det måste uppställas höga krav på att
ange och precisera representationsbevisningens respektive beståndsdelar,
uppkomstbetingelser och synergiska element, för att en bedömare ska kunna
bedöma bevisningens relevans för bevistemat. Dessa krav måste samtidigt
kunna hanteras ändamålsenligt i terminologiskt hänseende.
2320

Jfr t.ex. Heuman i JT 1999–2000 s. 152 ff. som med avseende på NJA 1998 s. 829 har
anfört att: ”Rättsfallet innebär ingalunda att all datalagrad information är åtkomlig.”, se a.a.,
på s. 153. Heuman har i a.a. framhållit nödvändigheten av att i editionssammanhang göra en
distinktion mellan sådant datalagrat material som träffas av editionsplikt respektive material
som inte träffas. Den av Heuman anförda distinktionen tycks dock ha bäring endast på informationsinnehållet, och inte på kriterier för tillämpning vid informationsinnehållets uttolkning
ur det datalagrade materialet (se t.ex. den i a.st. gjorda hänvisningen till Heuman i JT 1989–90
s. 6 ff.). Jfr häremot NJA 2013 s. 867, särskilt p. 13.
2321
Jfr uttalandet om ”Materialet...” i Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 209.
2322
Se SOU 1992:110 s. 45 f. och 413.
2323
Se a.st.
2324
Se Schatz, Bradley, Hearsay (utg.), Digital Evidence: A Fundamental Shift in the Nature
of Information, lydelse 2014-06-27.
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5

Begreppsanalyser

Det har tidigare i denna avhandling framgått att det förekommer många olika
benämningar på bevismaterial som, på varierande sätt, relaterar till digital
elektronik och lagringsmedier. I detta avsnitt lämnas en övergripande terminologiskt inriktad analys. Den är specifikt inriktad mot bevisterminologin
och svarar mot avhandlingens delmål att analysera olika begreppsmässiga
identifieringar (se den andra fokuspunkten i avsnitt 1.1.4). Analysen görs
bland annat med utgångspunkt i de för ändamålen särskilt genererade
underlagen, dels ur praxis (se avsnitt 1.5.1), dels genom excerperingar (se
Appendix I).
I avsnitt 5.1 identifieras olika svenska explicita benämningar som använts
inom rättskällorna specifikt för relaterat bevismaterial.2325 Excerperingarna
som bildat utgångspunkt för detta avsnitt har inriktats mot direkta ord och
termer som används för att beskriva att själva tillskapandet skett i bevissyfte
och som – i sig – innehåller ordet bevis. Översiktligt även ett urval av internationella benämningar som digital evidence och electronic evidence.
I avsnitt 5.2 identifieras andra generella benämningar som använts i
lagstiftning och som relaterar till digital elektronik, lagringsmedier, algoritmer och avtryck samt representationer av sådana objekt och fenomen.
I avsnitt 5.3 analyseras hur vissa delar av den vedertagna bevisterminologin i olika rättskällor förhåller sig till det ifrågavarande bevismaterialet. Analyserna syftar främst till att undersöka förhållanden mellan den befintliga
termanvändningen och de uppkomstbetingelser, beståndsdelar och synergier
som redovisats i avsnitten 4.1–4.3.
Sammanfattande slutsatser om terminologi och begreppsbildning redovisas därefter.
De ord som analyserats är ett urval bland sådana som frekvent förekommer bland praxis och utredningar. Således görs inga anspråk på att i och med
denna undersökning genomföra någon uttömmande begreppsutredning eller
någon kartläggning av all befintlig relaterad terminologi. Undersökningen
ska i stället ses som en indikativ sondering bland vissa för ändamålet relevanta källor.

5.1

Specifika benämningar

Elektroniska och elektroniskt bevis,2326 elektronisk bevisning,2327 elektroniska
spår,2328 och andra närliggande termer som bevis och bevisning i elektronisk
2325

För exempel på utomrättslig begreppsansvändning (t.ex. i massmediala sammanhang
m.fl.), se även avsnitt 1.1.1 och 1.1.3.
2326
Se t.ex. SOU 2010:104 s. 225 och prop. 2005/06:177 s. 52.
2327
Se t.ex. Se SOU 2013:39 s. 262 och 319, SOU 2007:44 s. 60 samt prop. 2005/06:177 s. 52
och Ds 2005:6 s. 21. I samband med ett flertal lagändringar (till följd av it-politiska överväganden) uttalades att ett av huvudsyftena med it-brottskonventionen består i ”...att förbättra
364

form,2329 bevis i elektroniska miljöer2330 och elektroniskt bevismaterial2331 är
exempel på vanligt förekommande benämningar i utredningar.2332
”Användarnamn”, ”IP-adress”, ”e-postadress” och ”loggar” samt ”logguppgifter”
anförs exemplifierande i departementspromemorian Vuxnas kontakter med barn i
sexuella syften, under avsnittet Spårning och säkring av bevis i elektroniska
miljöer.2333

Ett särskilt område för relaterade benämningar har bäring på det allmännas bestyrkanden av vissa rättsförhållanden genom utfärdande av
kvittenser. Detta kommer till uttryck i ett flertal olika sammanhang. E-delegationen har t.ex. föreslagit att genom en förordning om elektronisk förmedling av meddelanden införa möjligheten att på begäran kunna få bevis i
elektronisk form om att Skatteverket mottagit meddelanden.2334 I samma riktning gick även den s.k. IT-utredningens tidigare förslag angående bevis om
mottagande vid ”elektronisk delgivning”.2335 I utredningen om bildande av en
e-legitimationsnämnd används elektroniska registreringsbevis som ett
exempel på Bolagsverkets tillhandahållande av ”...tjänster där elektroniska
bevis med utdrag ur aktiebolagsregistret lämnas i XML-format.”2336 Vidare
utfärdas t.ex. utgivningsbevis för webbplatser med grundlagsskydd (enligt 1
kap. 9 § 2 st. YGL) av Myndigheten för radio och tv.2337
Även s.k. datapantbrev utgör bevis (om inteckning) som utfärdas av Lantmäteriet med stöd i 6 kap. 1 § 1 st. och 22 kap. 5 a JB samt lagen (1994:448) om pantbrevsregister. På motsvarande sätt sker även Bolagsverkets utfärdanden och
möjligheterna att ta tillvara elektronisk bevisning i brottmål...”, se prop. 2004/05:175 s. 68.
Även i senare budgetpropositioner har regeringen uttalat att den avser att behandla frågor rörande Konkurrensverkets möjligheter att ”säkra elektronisk bevisning”, dock utan att precisera
vad elektronisk bevisning innefattar, se t.ex. prop. 2011/12:1, utgiftsområde 24, s. 51 och 66
samt prop. 2012/13:1, utgiftsområde 24, s. 41. Om Konkurrensverkets gryningsräder, se t.ex.
Brändt m.fl. i JT 2011–12 s. 452 ff.
2328
Se Ds 2013:22 s. 28. Jfr även avsnitt 3.6.4.
2329
Se t.ex. den preliminära svenska översättningen av it-brottskonventionens artikel 14.2 c i
Ds 2005:6 s. 397 (se även s. 265 ff.) samt den inofficiella svenska översättningen i SOU 2013:
39 s. 379 (samt s. 15 och 58). Se även E-delegationens betänkande, SOU 2010:20 s. 95 samt
KOM(2007) 267 slutlig, s. 4 och 6. Se även t.ex. prop. 2012/13:74 s. 66, prop. 2005/06:177 s.
52, SOU 2012:55 (Del 2) s. 92 f. och s. 118, SOU 2011:45 s. 292 och s. 334, SOU 2007:92 s.
66 och SOU 2007:54 s. 67.
2330
Ds 2007:13 s. 139.
2331
Se SOU 2013:39 s. 125.
2332
Jfr även de exempel som tidigare redovisats i avsnitt 1.1.1.
2333
Se Ds 2007:13 s. 139 ff.
2334
Se SOU 2010:20 s. 95.
2335
Se SOU 1996:40 s. 32.
2336
Se SOU 2010:104 s. 43 och s. 225.
2337
Se 3 kap. 19–30 §§ lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden.
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registreringar i inteckningsbrevsregistret av bevis om inteckningar, i form av
elektroniska företagsinteckningsbrev enligt 1 kap. 2 § 2 st. lagen (2008:990) om
företagshypotek, jfr även lagen (2008:1075) och förordningen (2008:1080) om
inteckningsbrevsregister. Jfr även de bevis om beslut som Bolagsverket ska utfärda enligt 22 och 24-25 §§ förordningen (2003:552) om företagshypotek.

I några utredningar förekommer också benämningarna digitala bevis,2338
digital bevisning2339 och digitala spår2340 m.fl.
Syftet med Konkurrensverkets kopiering och spegling vid platsundersökningar
(under s.k. gryningsräder)2341 hos företag har i ett motivuttalande beskrivits vara
att effektivt och säkert kunna eftersöka ”...bevis i digitalt lagrat material...”2342
(egen kursivering). I samma förarbete används även beteckningen digitalt material.2343 Någon avsedd åtskillnad häremellan kan varken utläsas (explicit) eller
uttolkas (implicit).

Som tidigare har anförts används inga av de nu redovisade benämningarna i lagstiftningen.
Hultmark har tidigare (1998) bland annat belyst vissa förhållanden mellan
pappershandlingar och elektroniska bevismedel och då angett några tidstypiska exempel som bl.a. telefax, e-post och digital signatur.2344
I den sjunde upplagan av Ekelöfs serie Rättegång (fjärde häftet) används
digitala bevis bland andra benämningar.2345 Där anförs vissa civilprocessrättsligt kontextuella exempel såsom e-postmeddelande,2346 utskrift från en
dator,2347 digitalt dokument2348 och digitala journalanteckningar2349.

2338

Se t.ex. SOU 2013:39 s. 125. ”...[E]lektroniska spår och digitala bevis...” nämns i en utredning om personuppgiftsbehandling i SKL:s verksamhet såsom innefattad i verksamhetsområdet ‘IT-forensiska undersökningar’, se Ds 2013:22 s. 28. Utredningen om effektivare konkurrenstillsyn har uttalat att beslag av “digitala bevis” i tysk rätt kan ske med stöd av den befogenhet som den tyska federala konkurrensmyndigheten, Bundeskartellamt, tilldelats genom
58(1) § i den tyska konkurrenslagen Gesetzgegen Wettbewerbsbeschränkungen, se SOU
2013:16 s. 193 samt i a.st., not 69. Se även Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 258.
2339
Se t.ex. SOU 2004:32 s. 49 samt SOU 2013:39 s. 125.
2340
Se t.ex. SOU 2012:44 s. 182 och prop. 2011/12:1 s. 14. Se även bet. 2011/12:JuU1 s. 33.
2341
Om benämningen, se t.ex. prop. 2004/05:117 s. 38 f., jfr även Brändt m.fl. i JT 2011–12 s.
452 ff.
2342
Se prop. 2013/14:135 s. 38.
2343
Se a.a., s. 20, 22, 24 och 38 f.
2344
Se Hultmark, C., Elektronisk handel och avtalsrätt, 1998, s. 85 ff. Om bevismedelstermen
se avsnitt 5.3.
2345
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 255 ff. (s. 258). Jfr även analyser och slutsatser i avsnitten
5.1.1 samt 5.3.
2346
Ibid.
2347
Se a.a., s. 257. Jfr även analyser och slutsatser i avsnitten 5.1.1 samt 5.3.
2348
Ibid.
2349
Se a.a., s. 258. Jfr även analyser och slutsatser i avsnitten 5.1.1 samt 5.3.
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Magnusson Sjöberg m.fl. har anfört att digitala bevis utgör enskilda digitala objekt och som beskrivande exempel därpå angett ett elektroniskt dokument eller en säkerhetskopia av e-postkommunikation.2350
I några sammanhang förekommer benämningen systembevis.2351 Bland de
nordiska länderna tycks denna benämning, med juridisk innebörd, främst ha
vunnit acceptans inom den danska rättsvetenskapliga litteraturen.2352 I det
svenska betänkandet av 2005 års katastrofkommission beskrivs systembevisning som bevisning avseende det totala informationssystem ur vilket uppgifter hämtas.2353 Företeelsen att föra bevisning om tillförlitligheten hos ett system som består av digital elektronik och/eller lagringsmedier är inte någon
nyhet i svensk rätt.2354
Andersen har (1999) anfört att systembevis tar sikte på de tekniska kringliggande omständigheter som omger ett system.2355 Einersen har som exempel på systembevis (1992) angett bl.a. bevisning om systemets uppbyggnad,
komplexitet, felhistorik eller säkerhetsåtgärder mot externa intrång – inbegripet redogörelser för vad som i denna avhandling benämns den faktiska bevishanteringen (jfr avsnitt 3).2356 Till systembevis torde därmed bl.a. kunna
hänföras resultat av sådana tekniska utredningar som bl.a. banker, enligt 14–
15 §§ FFFS 2000:9, rekommenderas att genomföra vid reklamationer av s.k.
bankomattjänster.
Magnusson Sjöberg m.fl. har anfört att systembevis ”...syftar...på de sätt
it-system är uppbyggda med avseende på bl.a. tekniska funktioner för datalagring och dataåtkomst”.2357 Författarna har även anfört att det föreligger en
kontextuell distinktion mellan digitala bevis och systembevis.2358 Vilken distinktion som där avses är dock oklart (se vidare analysen i avsnitt 5.1.1).

2350

Se Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 112. Jfr även Andersson, H.
och Nordén, A. i Rättsinformatik, 2015, s. 133. Jfr även benämningen ”[B]evis i form av
digital information”, i Westman, D. och Lindberg, A., Praktisk IT-rätt, 2001, s. 91.
2351
Jfr även beskrivningen av bevis om systemfunktioner i Hultmark, C., Elektronisk handel
och avtalsrätt, 1998, s. 89 f.
2352
Jfr t.ex. Einersen, E., Elektronisk aftale- & bevisret, 1992, s. 120. Jfr även Andersens
respektive beskrivningar dels i Det IT-rättsliga observatoriets PM 11:2001, s. 5, dels i Nordisk
årsbok i rättsinformatik 1999, s. 11. Jfr även Andersen, M. B., IT-retten, 2005, s. 215 ff. samt
s. 126 och s. 194 f. Jfr även IRI-rapport 1995:1, s. 52 ff.
2353
Jfr SOU 2007:44 s. 60.
2354
Se a.st. där bl.a. NJA 1973 s. 8 anges som ett exempel härpå. I rättsfallet används dock
inte benämningen systembevis.
2355
Jfr Andersen, M. B. i Nordisk årsbok i rättsinformatik 1999, s. 11. Jfr dock den tidigare
beskrivningen av systembevis som ”...system som producerar bevis av en bestämd typ, där
systemet är så trovärdigt att man egentligen inte behöver bedöma det enskilda beviset som
systemet producerar.” i Det IT-rättsliga observatoriets PM 11:2001, s. 5.
2356
Se Einersen, E., Elektronisk aftale- & bevisret, 1992, s. 120.
2357
Se Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 112.
2358
Se a.st.
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Ordet bevisfiler förekommer i 40 § 2 st. RPSFS 2014:1.2359 Sådana avser:
”Digitala kopior av beslagtagna digitala handlingar som framställts med hjälp av
forensiska analysprogram...”2360

I en del sammanhang benämns bevismaterialet kriminaltekniskt eller forensiskt. Benämningarna har inte definierats i lag.2361 I 2 § 1 st. i den nu
upphävda förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium föreskrevs tidigare om laboratoriets obligatoriska ansvar
att bedriva kriminaltekniska undersökningar. Någon närmare beskrivning av
vad undersökningarna skulle bestå i angavs inte.2362 Benämningen ersattes
2015 med forensisk verksamhet, se t.ex. 2 b § p. 3 PolL.2363 I samband med
ändringarna i 5 kap. PDL (2014) beskrevs forensik som ett sammanfattande
begrepp för tillämpning och utveckling av metoder från olika vetenskapliga
ämnesområden (bl.a. biologi, kemi och teknologi) på skilda frågeställningar
om främst fysiska spår som undersöks i anledning av misstanke om brott.2364
I flera fall förekommer också tekniska bevis.2365 Sådana avser ofta resultat
av (kriminal)teknisk2366 samt (it-)forensisk verksamhet.2367 Benämningen har
inte definierats i lag.
Bolding har framfört uppfattningen att all bevisning som tillkommit med
hjälp av teknisk apparatur helt allmänt ”kanske” skulle kunna karakteriseras
som tekniska bevis.2368 Han har samtidigt exemplifierat vissa typiska situatio-

2359

I bestämmelsen hänvisas samtidigt till vissa, nu obsoleta, gallringsföreskrifter som motsvarar Riksarkivets nu gällande föreskrifter (RA-MS 2014:41) om gallring hos polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen/Rikskriminalpolisen. I gallringsföreskrifternas bilaga anges att
de avser ”...beslagtagna elektroniska handlingar som har framställts med hjälp av forensiska
analysprogram.”
2360
Om svårigheter med att kategorisera digitala handlingar i kopior respektive original, se
t.ex. SOU 1992:110 s. 63, 257, 372 och 419. Se även RH 2012:18, jfr även prop. 2012/13:74
s. 44.
2361
Jfr förslagen om att legaldefiniera termen forensisk verksamhet i PDL, se prop. 2014/15:
94 s. 55 ff. samt Ds 2014:18 s. 66, jfr även det anförda i avsnitt 3.6.2.
2362
Formuleringen kriminaltekniska undersökningar användes tidigare även definitionslöst i 2
§ 1 c förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. I samband med
Polismyndighetens omorganisation ersattes den av forensiska undersökningar.
2363
Jfr avsnitt 3.6.2.
2364
Se prop. 2014/15:94 s. 57. Om förhållandet mellan olika forensiska verksamheter, se
avsnitt 3.6.4.
2365
Se t.ex. SOU 2003:74 s. 67 samt Bolding, P. O., Går det att bevisa?, 1989, s. 45 ff.
2366
Om den språkliga anknytningen mellan användning av viss teknik för bedömningen av
kriminaltekniska spårs bevisvärde, se t.ex. Svensson, A., Kriminalteknik, 1979, s. 1.
2367
Resultat av verksamhet som utförs av ”it-forensiker” har t.ex. hänförts till teknisk
bevisning, se t.ex. prop. 2014/15:94 s. 37 f.
2368
Se Bolding, P. O., Går det att bevisa?, 1989, s. 46.
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ner där sådan apparatur används såsom vid ”radarkontroller i trafiken” samt
”mätning av andelen förorenade ämnen i gasutsläpp från industrier”.2369
Även åberopade resultat av tekniska undersökningar hänförs ofta till tekniska bevis.2370 Inte heller sådana undersökningar har definierats i lag. En
synonymisering av tekniska undersökningar och teknisk bevisning har även
bildat utgångspunkt för vissa av Förundersökningsutredningens resonemang.2371 Även missivdrivna it-undersökningar har i olika sammanhang betecknats som tekniska.2372
Utredningen om effektivare konkurrenstillsyn uppgav (2013) att Konkurrensverkets platsundersökningar blivit allt mer tekniska till följd av en ökande mängd
digitalt material.2373 Utredningen ansåg därför att de undersökande subjekten
skulle behärska digitalforensiska frågor.2374

Det finns även anledning att, om än översiktligt, uppmärksamma viss terminologi som förekommer i internationella sammanhang, framför allt i det
omfattande antalet standarder som utvecklats på området.
Ett hundratal ämnesanknutna aktuella standarder och vägledningar (s.k. best
practices) har sammanställts i avsnittet Standards and Best Practices in Digital
and Multimedia Forensics (2015) av Li, Dhami och Ho.2375

Ett flertal olika definitioner av digital evidence har föreslagits genom
åren. SWGDE2376 anförde (1998) ursprungligen följande definition: ”...any
information of probative value that is either stored or transmitted in a binary
form...”2377 Binary har sedermera ersatts av digital.2378 Definitionen kan jämföras med IOCE:s (1998): ”Information stored or transmitted in binary form

2369

Se a.st. Bolding synes samtidigt vara av uppfattningen att det i detta hänseende saknas
definitionsbehov, se a.st.
2370
Jfr t.ex. SOU 2011:45 s. 364 f. Jfr även Bolding i ovan a.st.
2371
Se SOU 2011:45 s. 364.
2372
Se t.ex. Hovrättens för Västra Sverige dom 2012-03-09 i mål nr B 1129-12; Göteborgs
tingsrätts dom 2013-06-25 i mål nr B 705-13; JO beslut 2007-11-02, dnr 529-2006; JO beslut
2007-04-24, dnr 5433-2006 samt SOU 2007:44 s. 78.
2373
Se SOU 2013:16 s. 159.
2374
Se a.st.
2375
Se avsnitt 2 i Li, S. m.fl. i Handbook of Digital Forensics of Multimedia Data and
Devices, 2015, s. 38 ff. Flera standarder inom informationssäkerhetsområdet räknas även upp
i p. 10.1, SIS-TR 50:2015, s. 71 ff.
2376
Scientific Working Group on Digital Evidence.
2377
Se Whitcomb, C. M., An Historical Perspective of Digital Evidence, IJDE 2002, vol. 1,
utgåva 1.
2378
Se a.a.
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that may be relied upon in court.”2379 Genom lokutionen ”relied upon” uppställs ett slags kvalificerande tillförlitlighetskriterium.
Digital evidence har därefter kommit att definieras i olika SIS-standarder,
delvis likalydande, delvis varierande. I tre SIS-standarder definieras digital
evidence på samma sätt (2012–2015) utifrån IOEC:s tillförlitlighetskriterium:
”information or data stored or transmitted in binary form that may be relied upon
as evidence.”2380

I SIS-standarden med Riktlinjer för analys och tolkning av digitala bevis
(2015)2381 förekommer emellertid en alternativ definition av digital evidence
som i stället utgår från ett relevanskriterium som anknyter till själva utredningen (samt undersökningsmissivet, egen anm.):
”information or data, stored or transmitted in binary form which has been
determined, through the process of analysis, to be relevant to the investigation”
(egen kursivering).2382

I denna senare standard definieras även potential digital evidence som:
”information or data, stored, or transmitted in binary form which has not yet
been determined, through the process of analysis, to be relevant to the investigation.”2383

och legal digital evidence som:
”digital evidence [...] which has been accepted into a judicial process” (egen
kursivering).2384

Genom denna senare definition skapas en distinktion mellan det karakteristiska anglo-amerikanska tillåtlighetskriteriet respektive relevanskriteriet
enligt ovan.
2379

Se IOCE, G8 Proposed Principles For The Procedures Relating To Digital Evidence,
mars 1998. Jfr även distinktionerna mellan Original Digital Evidence respektive Duplicate
Digital Evidence i a.a.
2380
Jfr p. 3.1 i ISO/IEC 30121:2015, p. 3.5 i SS-ISO/IEC 27043:2015 samt p. 3.5 i SSISO/IEC 27037:2012. I p. 9 i den tekniska rapporten SIS-TR 50:2015, s. 68 (ej standard) uppges SS-ISO/IEC 27037:2012 ha lagts till grund för definitionen av ”digitalt bevis; elektroniskt
bevis” som ”information eller data, lagrad eller överförd i binär form som bedöms kunna
utgöra bevis”.
2381
SS-ISO/IEC 27042:2015.
2382
Se p. 3.5 i a.a.
2383
Se p. 3.15 i a.a.
2384
Se p. 3.14 i a.a.
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Mason har på senare tid föreslagit följande definition av electronic evidence (2012):
“Electronic evidence: data (comprising the output of analogue devices or data in
digital format) that is manipulated, stored or communicated by any man-made
device, computer or computer system or transmitted over a communication system, that has the potential to make the factual account of either party more probable or less probable than it would be without the evidence.” 2385
Definitionen avviker därmed från Masons tidigare definition (2008) som innehöll ett relevanskriterium liknande det ovan anförda ”...that is relevant to the
process of adjudication.”2386
Hjort har i sin avhandling kort definierat ”digitale bevis” som ”digitalt lagrat
materiale som bevis”.2387 Med utgångspunkt i Masons föreslagna definition från
2008 (jfr ovan) har hon även anfört en distinktion mellan ”digitale bevis” respektive ”elektroniske bevis”.2388
I BCS-rapporten 2000 anges ”computer evidence” genomgående definitionslöst.

Det tycks således inte upprätthållas någon stringent åtskillnad mellan
digital evidence och electronic evidence i rättsliga sammanhang.2389
5.1.1
Analyser och slutsatser
Ett karakteristiskt drag är att benämningarna i utredningssammanhang
används definitionslöst. I enstaka fall anges rudimentära beskrivningar av
vad begreppen innefattar, oftast genom enskilda exempel eller i generella ordalag som exempelvis ”information som finns lagrad i datorer”2390 eller ”data
i elektronisk form”2391.
Frasen digital informationsbärare används genomgående i Förundersökningsutredningens slutbetänkande med avsikten att ingå stipulativt definierad i ett konkret lagförslag.2392 Frasen kan exempelvis jämföras med HD:s uttalanden om
elektroniska informationsbärare i NJA 2015 s. 631.2393 Även i utredningen präg2385

Se Schafer, B. och Mason, S. i Electronic Evidence, 2012, s. 27. Samma definition
används även i den föregående upplagan, se Electronic Evidence, 2010, s. 25.
2386
Se Mason, S. i International electronic evidence, 2008, s. xi och xxxv.
2387
Se Hjort 2015, s. 23.
2388
Jfr det av Hjort anförda i Hjort 2015, s. 23 not 64, med hänvisning till Mason, S. i
International electronic evidence, 2008, s. xxxvi. Jfr även Hjort 2015, s. 24 f
2389
Utifrån schweizisk rätt uppges termerna vara synonyma, se t.ex. Perrin, B. m.fl.,
Electronic Evidence in Swiss Criminal Procedure, DEESLR, vol. 8, 2011, s. 72. Jfr dock
Kessler som anför att de respektive termerna skiljer sig, Kessler, G., Judges’ Awareness,
Understanding, and Application of Digital Evidence, 2010, s. 17 f.
2390
Se prop. 2005/06:177 s. 52.
2391
Se t.ex. Ds 2005:6 s. 27 och 30. Om denna benämning, se vidare i avsnitt 5.2.1.
2392
Se t.ex. SOU 2011:45 s. 354 ff. och s. 429 f.
2393
Se NJA 2015 s. 631, pp. 5, 15, 18, 29 och 41.
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las begreppsanvändningen av definitionslöshet. Genom utredningens exemplifierande jämförelser med ”...andra informationsbärare...” 2394 såsom ”...CD,
disketter...”,2395 ”datorer”2396 och ”mobiltelefoner”2397 ges ingen definition. Utredningen skiljer även mellan ”informationsbärare” och ”det digitala
lagringsutrymmet” utan att ge någon förklaring till vari skillnaden skulle bestå.2398 Även begreppet ”elektroniska upptagningar” används utan definition.2399

Att bevis benämns som elektroniska har inte alltid bäring på bevisets
representationsform. I samband med moderniseringen av Yrkeskvalifikationsdirektivet2400 föreslogs, genom legaldefinitionen av ett europeiskt yrkeskort, att det skulle utgöra ett elektroniskt bevis, bl.a. för uppfyllelse av nödvändiga villkor för vissa tillhandahållanden av tjänster inom EES. 2401 Det
elektroniska beviset (yrkeskortet) skulle dock i sig – rent teoretiskt – kunna
utfärdas fysiskt,2402 t.ex. i form av ett plastkort.
Det finns också flera exempel på beskrivningssvårigheter och i viss mån
ovarsam begreppshantering i den juridiska doktrinen.
I upplagan från 2009 av Ekelöfs fjärde häfte i serien Rättegång används
fraser som ”den datalagrade informationen”,2403 ”digitala bevis”,2404 ”digitalt
dokument”,2405 ”utskrift från en dator”2406 och ”datautskrift”2407 på fyra sidor
som följer på varandra, synbarligen distinktionslöst och utan definitioner
eller hänvisningar.
Magnusson Sjöbergs m.fl. anförda beskrivning av digitala bevis som
”enskilda digitala objekt”2408 föranleder vissa betänkligheter. Några kriterier
som definierar eller på annat sätt bestämmer eller avgränsar sådana objekt
kan svårligen uppställas och anges heller inte av författarna. Datastraffrättsutredningens beskrivning av kvasimateriella abstrakta objekt i förhållande
till konkreta föremål (saker) belyser denna bekymmersamma gränsdrag2394

Se SOU 2011:45 s. 313 och 353.
Se a.a., s. 313.
2396
Se a.a., s. 353 ff.
2397
Se a.st.
2398
Se a.a., s. 354.
2399
Se t.ex. a.a., s. 353. Jfr lagförslagets formulering ”elektronisk upptagning av skrift” i Ds
2005:6 s. 370.
2400
2005/36/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 7 sept 2005 om erkännande
av yrkeskvalifikationer (EUT 2005 L 255/22), i lydelsen enligt Europaparlamentets och
Rådets direktiv 2013/55/EU (EUT 2013 L 354/132).
2401
Se SOU 2014:19 s. 59 och 501.
2402
Jfr t.ex. formuleringen ”...uppgifter som anges på det europeiska yrkeskortet...” (egen
kursivering) i SOU 2014:19 s. 200.
2403
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 255.
2404
Se a.a., s. 258.
2405
Se a.a., s. 257 f.
2406
Se a.a., s. 257.
2407
Se a.st.
2408
Se Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 112.
2395
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ningsproblematik.2409 Utredningen framhöll att gränsdragningar däremellan
möter betydande svårigheter och att detta är ett generellt problem i itmiljö.2410
Med hänvisning till 2007 års upplaga av Kronqvists Brott och digitala
bevis – En handledning,2411 har Magnusson Sjöberg m.fl. vidare anfört att det
(kontextuellt) kan göras en viss åtskillnad ”...mellan digitala bevis och
systembevis”.2412 Det senare uttalandets innebörd får sägas vara svårtolkat, i
synnerhet eftersom Kronqvist inte har definierat digitala bevis – och därtill
själv har efterlyst en enhetlig definition för begreppet.2413
Även Westberg varierar i sina beskrivningar av till synes identiska representationsformer. I Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål (2010)
beskrivs dokument som i sig är elektroniska2414 eller elektroniskt lagrade,2415
och dokumentation som är digitalt lagrad2416. Westberg framhåller även att
information i sig kan vara elektronisk,2417 digital2418 och datalagrad2419 samt
därutöver elektroniskt lagrad2420 eller härröra från digitala informationskällor2421 (jfr även härtill material som beskrivs som elektroniskt lagrat2422
respektive i sig digitalt2423).
Liknande exempel förekommer även i juridiska tidskrifter.2424
Att närmare fastställa innebörden av systembevis förefaller oproblematiskt. Systembevis skulle kunna definieras som bevis som åberopas för bevisteman som avser tillförlitligheten hos digital elektronik, lagringsmedier och/
eller algoritmer. I processuellt hänseende avser systembevisning därmed inte
något särskilt bevismedel eller någon särskild representationsform. Bevisningen behöver – i sig – inte exklusivt föras på något visst sätt, som t.ex.
2409

Se SOU 1992:110 s. 96 f. samt 143.
Se a.st.
2411
Kronqvist, S., Brott och digitala bevis, 2007. Hänvisningen är gjord passim.
2412
Se Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 112 (jfr föregående not).
2413
Se Kronqvist, S., Brott och digitala bevis, 2007, s. 17 f. Se även Kronqvist, S., Brott och
digitala bevis, 2013, s. 19 f. Jfr det som anförts om systembevis ovan i avsnitt 5.1.
2414
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 404.
2415
Se a.a., s. 444.
2416
Se a.a., s. 521.
2417
Se a.a., s. 452.
2418
Se a.a., s. 406, 431, 441, 450 f. och 590.
2419
Se a.a., s. 590.
2420
Se a.a., s. 406, 424, 431, 450 och 649.
2421
Se a.a., s. 428.
2422
Se a.a., s. 594.
2423
Se a.a., s. 451.
2424
Se t.ex. Jorstadius i JT 2010–11 s. 846 ff. som referenslöst har anfört benämningarna
elektroniskt lagrad information, information i digital form och digital information. Jfr även de
i a.a. använda begreppen elektronisk edition och elektroniska medium [sic!]. Se även t.ex.
Lindberg i SvJT 2007 som med anknytning till vissa tvångsmedel, omväxlande och utan
definition, refererat till bevisning i elektronisk form (a.a., s. 51 f.), elektronisk bevisning (a.a.,
s. 51 f. och s. 58) och elektroniska spår (a.a., s. 55).
2410
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genom representationer av avtryck. Den kan också framläggas genom
vittnesmål eller sakkunnigutlåtanden, inriktade mot aspekter av det ifrågavarande systemets konstruktion och/eller funktionalitet.2425 Bevismaterialet som
används som systembevisning torde därmed ofta kunna hänföras till vad
Ekelöf klassificerat som hjälpfakta och erfarenhetssatser.2426 Systembevisning kan emellertid även innefatta vad han har benämnt bevisfakta.2427 Så kan
exempelvis vara fallet när ett datorsystems bakomliggande algoritmer (källkod) åberopas till styrkande av någon aspekt av systemets sammansättning,
som t.ex. dess tillförlitlighet.
Förhållandet mellan kriminalteknisk och forensisk verksamhet, och sådan
bevisning, får sägas vara något oklart. Inom (f.d.) SKL har man sedan
tidigare uppfattat en begreppsmässig glidning häremellan.2428 Några helt
vattentäta skott mellan kriminalteknisk, forensisk och annan brottsutredande
verksamhet kan svårligen fastställas med utgångspunkt i rättskällorna.
Eftersom hanteringen i helhet av ”forensiska frågeställningar” (dvs. från brottsplats till domstol) involverar flera olika aktörer, har den forensiska verksamhetsutövningens gränsdragningar, utifrån de utövande aktörernas ställning, ansetts
endast vara fiktiva (exempelvis laboratorietekniker visavi polis).2429 I samband
med ett förslag om en definition av forensisk verksamhet (2014) ansågs även
verksamhetsmiljön bli ett alltför snävt kriterium för att kunna användas för avgränsningen (t.ex. laboratoriemiljö visavi annan miljö).2430

Sammanfattningsvis kan benämningarna sägas ibland användas synonymt, ibland med skiftande innebörd.2431 I Polisorganisationskommitténs betänkande angavs att forensik under senare tid blivit ett sammanfattande begrepp för utveckling och tillämpning av metoder från olika vetenskapliga
ämnesområden på frågeställningar från rättsväsendet, framför allt om olika
typer av fysiska spår.2432 Enligt betänkandet skulle ordet forensik innefatta
områdena kriminalteknik, rättsmedicin, rättskemi och rättspsykiatri.2433 I betänkandet föreslogs samtidigt att ordet kriminalteknisk i vissa författningar
helt skulle ersättas av ordet forensisk.2434
2425

Den modell (kunskapstrappa) som presenteras i avsnitt 7.1 avses kunna tillämpas för tillförlitlighetsbedömningar av utsagor om t.ex. systemfunktionalitet.
2426
Om förhållandet mellan ifrågavarande bevis och vissa processuella bevisbegrepp, se vidare i avsnitt 5.3.
2427
Ibid.
2428
Se SKL Rapport 2011:01, s. 3 f.
2429
Se SOU 2012:13 s. 273 noterna 11 och 12.
2430
Se Ds 2014:18 s. 66 f.
2431
Se t.ex. Ds 2013:22 s. 7 jfrt med s. 34. Kriminaltekniska och forensiska “åtgärder” används synonymt av Perhard i JT 2007–08 s. 401.
2432
Se SOU 2012:13 s. 273 not 12.
2433
Se a.st.
2434
Se a.a., s. 276.
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Med utgångspunkt i detta synsätt skulle forensisk verksamhet vara ett
vidare begrepp än kriminalteknisk verksamhet.2435 Forensisk verksamhet
skulle då, utöver kriminalteknik, vara en samlingsterm som t.ex. även innefattar den verksamhet som RMV har huvudansvar för.2436
Med denna utgångspunkt skulle benämningen it-forensisk verksamhet endast avse en avgränsad del av den – tidigare benämnda – kriminaltekniska
verksamheten (jfr avsnitt 3.6.2).2437
Det är fullt möjligt att benämningarna begreppsmässigt har konvergerat så
att de inte kan åtskiljas stringent. Att den faktiska verksamhetsutövningen
vid f.d. SKL fortgående bedrivs på materiellt samma sätt som tidigare, dock
under benämningen Nationellt forensiskt centrum,2438 talar exempelvis för
denna slutsats.
Benämningen teknisk bevisning (tekniska bevis m.fl.) har använts i rättsliga sammanhang för att beskriva dels
–

åberopad utkomst av all kriminalteknisk, forensisk och annan undersökande verksamhet2439 oaktat ursprung (dvs. oavsett om resultaten härrör från RMV, NFC, polisens tekniska rotlar eller den
privata sektorn),2440 dels

–

annan bevisning med någon relation till digital elektronik, exempelvis upptagningar i form av samtal2441 och bildmaterial från
kameraövervakning2442 samt mätningar,2443 sammanställningar av

2435

Jfr även t.ex. Olsson och Kupper som anfört att samlingsbegreppet forensisk vetenskap,
utöver de nu nämnda verksamhetsområdena, också kan innefatta arbets- och undersökningsmetoder inom områdena rättsodontologi och rättsserologi, Olsson, J. och Kupper, T., Grundläggande kriminalteknik, 2013, s. 4.
2436
Se i not 1690 a.a. Jfr även Kopp, I. i NE Nationalencyklopedin AB (utg.), sökbegreppet
»forensisk vetenskap».
2437
Viss gränsdragningsproblematik mellan kriminaltekniska åtgärder och det processuella
editionsinstitutet har uppmärksammats av Perhard i JT 2007–08 s. 400 f. och i a.st. not 22.
Perhard synes i övrigt hänföra it-forensisk verksamhet till kriminalteknik, se a.st.
2438
Se prop. 2013/14:110 s. 406 f. samt bet. 2013/14:JuU23 s. 14.
2439
Jfr t.ex. prop. 2013/14:1 s. 34 samt SOU 2011:45 s. 63. Se även Åklagarmyndighetens
RättsPM 2008:5, s. 3. I NJA 2013 s. 63 och NJA 2012 s. 510 anges avsaknad av teknisk
bevisning utan att innebörden exemplifieras, jfr även referentens tillägg i NJA 2010 s. 671, p.
3. Jfr dock distinktionerna mellan ”...tekniska eller biologiska spår...” i Diesens recension i JT
2011–12 s. 695, samt ”medicinsk” och ”teknisk” bevisning av Kaldal och Lainpelto i JT
2009–10 s. 95. Schelin har som exempel på teknisk bevisning anfört ”...fingeravtryck, analys
av krutstänk i kläder, hårstrån, spår av sperma, blod eller saliv...”, Schelin, L., Bevisvärdering
av utsagor i brottmål, 2007, s. 40 not 11. Fingeravtryck anges även som exempel på teknisk
bevisning i Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2014-10-24 i mål nr B 2088-14.
2440
Jfr t.ex. SOU 2003:114 s. 258.
2441
Se t.ex. SOU 2009:70 s. 35 och s. 148. Se även Kaldal och Lainpelto i JT 2009–10 s. 95.
2442
Se t.ex. prop. 2012/13:115 s. 148. Se även SOU 2009:70 s. 148.
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telefonsamtal2444 och sms-trafik2445 m.m. härrörande från såväl
analoga källor som digital elektronik och oavsett om bevisningen
uppkommit som en följd av (hemlig) tvångsmedelsanvändning
eller inte.
Teknisk bevisning kan således, men behöver inte innefatta element av it.
Mot bakgrund av detta, och av vad som framförts i denna avhandling om
de olika individuella uppkomstbetingelser, sammansättningar och förutsättningar som kringgärdar och karakteriserar den ifrågavarande bevisningen, ter
sig en sådan kategorisk klassificering som Boldings olämplig.
Sammanfattningsvis präglas de undersökta rättskällorna genomgående av
definitionslöshet och inkonsekvent begreppshantering såvitt gäller benämningar på ifrågavarande bevis.2446 Rent begreppsmässigt förhålls ifrågavarande bevisning över huvud taget inte till de uppkomstbetingelser, beståndsdelar
och synergier som sammanställts i avsnitten 4.1–4.3.

5.2

Generella benämningar

De hittills redovisade benämningarna, direkt relaterade till bevis, är inte definierade i lag. I lagstiftningen används dock många andra benämningar med
anknytning till digital elektronik. Termer som elektronisk, digital, informationsteknik och teknisk är några vanligt förekommande exempel. Det är därför påkallat att även i viss mån undersöka hur sådana benämningar och
termer använts i övrigt, utan omedelbar anknytning till just bevismaterial.
En särskild målsättning har i detta hänseende varit att undersöka hur
vanligt förekommande de respektive termerna elektronisk och digital är i
lagstiftningen, om de har använts på ett konsekvent sätt och om det gjorts
några distinktioner mellan termernas respektive innebörd. Huvudfrågan avser här huruvida benämningarna elektroniska eller digitala är lämpliga att
använda för ifrågavarande bevis, mot bakgrund av hur de används i den
gällande lagstiftningen. Denna undersökning redovisas i avsnitt 5.2.1. Underlaget som lagts till grund för undersökningen finns i Appendix I (när det i
2443

Om den rättsliga innebörden av HD:s uttryckta avsaknad av ”mätningar och annan teknisk
bevisning” i NJA 2001 s. 579 (åtal om miljöbrott), se Lundkvist i JT 2001–02 s. 898-911, på
s. 903.
2444
Se t.ex. Ds 2007:1 s. 110.
2445
Se t.ex. Kaldal och Lainpelto i JT 2009–10 s. 95.
2446
Inkonsekvent begreppstillämpning förekommer även i annan än rent rättsvetenskaplig
litteratur. Westman och Lindberg tillryggalägger t.ex. på en och samma boksida uttrycken
”digital information från ett datorsystem”, ”elektronisk bevisning” och ”digital information”
och under påföljande sida även ”bevis i form av digital information”, utan distinktion, definition eller referens, se Westman, D. och Lindberg, A., Praktisk IT-rätt, 2001, s. 90 f. Jfr även
Andersson och Nordén som på en och samma boksida omnämnt både ”digitala bevis” och
”elektroniska bevis”, även där utan varken distinktion, definition eller referens, se Andersson,
H. och Nordén, A. i Rättsinformatik, 2015, s. 133.
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detta avsnitt hänvisas till ”undersökningen” avses den undersökningen).
Slutsatserna redovisas i avsnitt 5.2.1.1.
I avsnitt 5.2.2 undersöks vissa andra benämningar.
5.2.1
Elektronisk och digital
Termen elektronisk förekommer i åtminstone tvåhundra olika gällande lagar
där den äldsta härstammar från 1994.2447 Den ingår som ett attribut i en rad
olika flerordstermer och används i anknytande former som t.ex. elektroniskt
eller elektroniska. En del sådana flerordstermer är tämligen allmänt hållna,
som elektroniska hjälpmedel,2448 elektroniskt material2449 och elektroniskt
system2450, medan andra är mer preciserade till det avsedda användningsområdet som elektroniska vägavgiftssystem2451 och elektroniskt informationssystem2452 m.fl.
Andra generella flerordstermer anknyter genom ordalydelsen till fysiska
föremål som innehåller digital elektronik. Några exempel härpå är elektronisk utrustning,2453 elektroniska produkter2454 och elektroniska medier2455 (jfr
även medium som inte är elektroniskt)2456. Även mer preciserade typer av
utrustning förekommer, som t.ex. elektronisk kommunikationsutrustning,2457
elektroniska spelautomater2458 och elektroniskt minne2459.

2447

Se Appendix I samt 3 § IövL. Benämningen elektronisk förekommer även i ett ytterligare
(okänt) antal förordningar och myndighetsföreskrifter.
2448
Se t.ex. 3 § IövL, jfr 10 kap. 5 § 2 st. och 11 kap. 6 § 1 st. fängelselagen (2010:610), 18 §
2 st. lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård samt 7 kap. 64–67 §§ ABL.
2449
Se 1 § lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.
2450
Se 2 kap. 6 § p. 6 lagen (2009:366) om handel med läkemedel, 1 kap. 3 § patientdatalagen
(2008:355) samt 3 kap. 1 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Jfr även datoriserade
system i 22 § 1 st. lagen (1994:1563) om tobaksskatt med hänvisning till artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor.
2451
Se t.ex. 1 § lagen (2007:58) om elektroniska vägavgiftssystem.
2452
Se 11 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. Jfr även offentligt rättsinformationssystem i 1 § 1 st. rättsinformationsförordningen (1999:175).
2453
Se 6 kap. 4 § p. 6. och 6 § 2 st. lagen (2011:1029) om upphandling på försvars‐ och
säkerhetsområdet.
2454
Se 15 kap. 22–23 §§ miljöbalken (1998:808), jfr 8 § avfallsförordningen (2011:927), jfr
även 1 § förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer.
2455
Se 2 kap. 5 § p. 8 a och 8 b lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
2456
Se 16 § 3 st. studiestödsdatalagen (2009:287).
2457
Se t.ex. 27 kap. 19–20 och 32 §§ RB samt 1 och 5 §§ lagen (2012:278) om inhämtning av
uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.
2458
Se 6 § 1 st. lotterilagen (1994:1000), 1 § 1 st. lagen (1982:636) om anordnande av visst
automatspel.
2459
Se 4 § 2 st. lotterilagen (1994:1000).
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Termen används också med analogier till personell miljö för att beteckna
däri bekanta föremål och företeelser. Elektronisk anslagstavla,2460 elektroniskt meddelande,2461 elektronisk auktion,2462 elektronisk signatur,2463 elektroniska pengar2464 samt vad som kan associeras till pappersbaserad
hantering som elektronisk handling2465 (jfr även handling som upprättas i
elektronisk form),2466 elektroniskt dokument,2467 skrift som görs tillgänglig
2460

Se 1 § 1 st. lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
Se 3 § andra strecksatsen MFL.
2462
Se t.ex. 2 kap. 6 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (jfr även 5 a kap. m.fl.)
samt 2 kap. 7 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (jfr
även 6 kap.).
2463
Se t.ex. 2 § SignL samt anknytande lagar som t.ex. 1 kap. 13 § ABL, 43 § 1 st. konsumentkreditlagen (2010:1846), 8 kap. 5 a § 2 st. lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration, 2 kap. 2 § 1 st. p.3 lagen (2008:962) om valfrihetssystem, lagen (1995:
1570) om medlemsbanker, 1 kap. 4 § sparbankslagen (1987:619), 2 a § revisionslagen (1999:
1079), 1 kap. 9 § stiftelselagen (1994:1220), 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska
föreningar (hänvisas till i 1 kap. 6 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och i 1 kap. 9 §
bostadsrättslagen (1991:614), 11 § lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl., 2 kap. 14 § p. 3 samt 10 kap. 3 § 2 st. lagen (2011:1029) om upphandling på försvarsoch säkerhetsområdet, lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 8 kap. 5 a § 2 st.
lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 111 kap. 5-6 §§
socialförsäkringsbalken (2010:110), 45 kap. 4 § 5 st. RB, jfr även 1 kap. 5 a § förordningen
(2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, 2 a § patentkungörelsen (1967:838) samt 7 § 1
st., 12 § och 14 § 2 st. fastighetsbildningskungörelsen (1971:762).
2464
Se t.ex. 1 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar, 1 kap. 3 § p. 2 lagen (2010:
751) om betaltjänster, jfr lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar, försäkringsrörelselagen (2010:2043), lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:981)
om värdepappersrörelse, 11 kap. 2 § p. 1 lagen (2004:46) om investeringsfonder, lagen (2006:
595) om europakooperativ, 4 kap. 1 § 1 st. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 5 a §
1-2 st. kreditupplysningslagen (1973:1173), 6 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och
andra informationssamhällets tjänster, 3 § p. 8 och 12 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 2 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 1 kap. 2 § lagen
(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt 9 kap. 1–2 §§
lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.
2465
Se 14 kap. 1 § BrB, 5 kap. 5 § OSL, 19 kap. 11 a § 1-2 st. JB, 9 kap. 12 § 1 st. p. 2 stiftelselagen (1994:1220), 16 kap. 1 a § 1 st. p. 2 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 37
§ lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., 23 § 1 st. p. 1 handelsregisterlagen (1974:157) samt 29 a § 1 st. p. 1 lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
2466
Se 40 a § revisionslagen (1999:1079), 9 kap. 12 § 1 st. p. 1 stiftelselagen (1994:1220) och
16 kap. 1 a § 1 st. p. 1 lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
2467
Se t.ex. 2 § lagen (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom
socialförsäkringsadministrationen, 13 § 2 st. lagen (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete, 112 kap. 6 § 2 st. socialförsäkringsbalken (2010:110), 19 kap. 10 § 2 st. JB, 10 § 2
st. lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, 9 § 2 st. lagen
(2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund
och samordningsförbund, 4 kap. 4 § 2 st. lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter med anknytande lagstiftning som t.ex. lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande, jfr även 3 a § inskrivningsförordningen (2000:309), 2 kap. 2 § 3 st. tullag2461
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elektroniskt,2468 elektroniskt företagsinteckningsbrev,2469 elektroniska recept2470 och elektroniskt register2471 är några exempel på detta.
E-delegationen har tidigare identifierat behov av en begreppsharmonisering avseende olika aspekter på dokumenthanteringen inom förvaltningen.2472 Samtidigt
efterlystes en samsyn från juridiska utgångspunkter såvitt gäller olika typer av
elektroniska handlingar, bland annat beträffande elektroniska original, elektroniska kopior och elektroniska avskrifter.2473 Både elektroniskt original2474 och
elektronisk kopia2475 förekommer i lagstiftningen trots att uppdelningen sedan
tidigare, både i motivuttalanden och i praxis, har ansetts vara olämplig för att beskriva handlingar i it-miljö.2476

I några fall har förkortningstermen ”e-” ersatt termen elektronisk.2477 Detta
tycks dock inte ha gjorts konsekvent. Exempelvis förekommer både elektronisk post2478 och e-post2479 samt elektronisk adress2480 och e-postadress2481 i
olika lagar.2482
en (2000:1281) m.fl., 17 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister, 13 kap. 3 § 2 st. lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, 18 kap. 3 a § 1 st. fastighetstaxeringslagen
(1979:1152), 2 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, jfr även 5 § 1 st. strafföreläggandekungörelsen (1970:60) och 6 § 1 st. ordningsbotskungörelsen (1968:199). För en genomgång av denna term med utgångspunkt i rättsläget 1998, se Ds 1998:14 s. 212 f.
2468
Se 1 kap. 17 § 1 st. VmL.
2469
Se t.ex. 1 kap. 2 § 2 st. lagen (2008:990) om företagshypotek och 1 § 2 st. lagen (2008:
1075) om inteckningsbrevsregister samt 11 kap. 22 § 2 st. konkurslagen (1987:672).
2470
Se 6 § 1 st. p. 8 och 2 st. samt 12 § p. 3 lagen (1996:1156) om receptregister.
2471
Se 3 kap. 1 § 1 st. lagen (2011:1200) om elcertifikat, 7 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.
2472
Se E-delegationen (utg.), Elektroniska original, kopior och avskrifter. Vägledning från Edelegationen, 2012-06-07, s. 2 och 5.
2473
Se a.a., s. 5.
2474
Se t.ex. 8 kap. 3 § p. 5 årsredovisningslagen (1995:1554), 8 kap. 5 § 3 st. lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, 8 kap. 5 § 3 st. lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, 43 § 4 st. fjärrvärmelagen (2008:263)
och 13 § 4 st. lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
2475
Se t.ex. 8 kap. 3 a § p. 2 årsredovisningslagen (1995:1554), 8 kap. 5 a § 3 st. p. 2 lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, 12 c § 1 st. förordningen (1992:308) om
utländska filialer m.m. och 8 kap. 5 b § 1 st. 2 men. lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag, jfr även 3 c § inskrivningsförordningen (2000:309).
2476
Jfr t.ex. SOU 1992:110 s. 63, 257, 372 och 419. Se även RH 2012:18, jfr även prop. 2012/
13:74 s. 44.
2477
För en översiktlig genomgång av det anglo-amerikanska rättsinstitutet e-discovery, se t.ex.
Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 658 f. samt s. 651.
2478
Se t.ex. 6 § 1 st. pp. 2-3 lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet, 5 § 2 st. FL, 3 och 19 §§ MFL, 2 § p. 4 lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor, jfr 2 § 1 st. förordningen (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål.
2479
Se t.ex. 6 § p. 1 och 14 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt 2 kap. 13 § 3 st. p. 2 lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
2480
Se t.ex. 19 § 2 st. MFL.
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Termen används även i bestämningar av olika slag utan att någon avsedd
distinktion kan uppfattas däremellan. Detta är särskilt vanligt i
regleringssammanhang avseende kommunikation i allmänhet, framför allt
där krav uppställs på att tillhandahålla information. Visst underlag ska t.ex.
på Skatteverkets begäran göras tillgängligt på elektronisk väg,2483 vissa
besked från kontoföringsmyndigheter ska hållas tillgängliga elektroniskt,2484
vissa prospekt kan offentliggöras i elektronisk form,2485 vissa påminnelser
från PRV ska kungöras elektroniskt2486 samtidigt som myndigheter ska kunna
lämna viss information elektroniskt2487. I elektronisk form kan även uppgifter
och handlingar lämnas ut,2488 information tillhandahållas2489 och hamnskyddsplaner samt årsbokslut upprättas och förvaras2490. Fysiska föremål och
fenomen kan också vara befintliga i elektronisk form som t.ex. kassaregister2491 och signaler2492.
I ett (icke antaget) lagförslag i promemorian Brott och brottsutredning i IT-miljö
föreslogs att viss tvångsmedelshantering vid husrannsakan skulle kunna riktas
mot en ”...dator, ett datorsystem eller annan liknande teknisk utrustning för att
söka efter data i elektronisk form...” (egen kursivering).2493 Som exempel på data
i elektronisk form anfördes text som bilagts elektronisk post och en ekonomisk
sammanställning ”i form av en datafil”, vilket i lagförslaget användes med samma lydelse som i SignL och sekretesslagen (numera OSL). 2494 Data i elektronisk
form2495 anges både i 2 § SignL, inom legaldefinitionen av elektronisk signatur,2496 och i 18 kap. 9 § 2 OSL avseende visst sekretesskydd för chiffer och
2481

Se 33 kap. 1 § RB.
Jfr även JO:s benämning e-brev i JO beslut 2012-05-22, dnr 4340-2011.
2483
Se 25 § 2 st. lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt
för elektroniska tjänster.
2484
Se 4 kap. 18 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.
2485
Se 2 kap. 30 § 1 st. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
2486
Se 3 a § 1 st. och 3 b § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens
och yttrandefrihetsgrundlagens områden.
2487
Se 11 § 3 st. lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga
förvaltningen.
2488
Se 13 kap. 1 § 3 st. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
2489
Se 18 § 1 st. p. 7 lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för
riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.
2490
Se 3 kap. 6 § 2 st. lagen (2006:1209) om hamnskydd samt 6 kap. 4 och 6 §§
bokföringslagen (1999:1078).
2491
Se 42 kap. 2 § 2 st. SFL.
2492
Se 1 § 1 och 3 st. lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
2493
Se Ds 2005:6 s. 27 och 30.
2494
Se a.a., s. 373.
2495
Jfr även departementspromemorians (Ds 1999:73) föreslagna ”data i digital form”, se
prop. 1999/2000:117, s. 91.
2496
Det i direktivtextens artikel 2.1 angivna ”uppgifter” ersattes med termen ”data” för att
ensas med Datastraffrättsutredningens begreppstillämpning, se prop. 1999/2000:117 s. 38, jfr
SOU 1992:110 s. 81 ff.
2482
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koder m.m.2497 Vilka kriterier som skulle kvalificera den elektroniska formen anges dock varken i SignL eller dess förarbeten. Beskrivningen som anfördes i
departementspromemorian gav föga ledning i detta hänseende: ”Sammanställ[-]
ningen kan omfatta text, siffror, bilder eller annat. Det krävs att den är i
elektronisk form, men formen kan i sig variera.”2498

Många olika beskrivningar förekommer också vad gäller annan kommunikation. Utöver t.ex. nyttjandet av elektronisk kommunikation2499 och
elektroniska kommunikationstjänster2500 kan kommunikation också ske med
elektroniska medel.2501 Härutöver kan olika uppgifter, ansökningar och
meddelanden m.m. kommuniceras genom att t.ex. ges in elektroniskt,2502 ges
in på elektronisk väg,2503 lämnas elektroniskt,2504 lämnas in elektroniskt,2505
skickas på elektronisk väg,2506 skickas med elektroniska medel,2507 föras över

2497

Data i elektronisk form infördes på Lagrådets inrådan samtidigt även i dåvarande sekretesslagen, numera överförd till OSL, se prop. 1999/2000:117 s. 68 och 108.
2498
Se Ds 2005:6 s. 373.
2499
Se t.ex. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, 27 kap. 18-25 §§ RB, 18 kap.
19 § 2–3 st. OSL, 3 kap. 4-5 och 10-11 §§ samt 6 kap. 2 § p. 2 häkteslagen (2010:611), 7 kap.
4–5 §§ fängelselagen (2010:610), lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om
elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
8 § 2–3 st. lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 2 kap. 5 § första stycket 3 plan- och
bygglagen (2010:900), 2 kap. 15 c § första stycket lagen (2004:46) om investeringsfonder,
lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, 11 kap. 5 § luftfartslagen (2010:
500), 12 § första stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i artikel 4 andra stycket överenskommelsen (SÖ 2006:49) mellan Danmark, Finland,
Island, Norge och Sverige om folkbokföring Stockholm den 1 november 2004 (implementerad i SFS 2005:268).
2500
1 kap. 7 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, jfr även 10 kap. 26 § 2 st.
OSL, 1 § lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de
brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet, 9 kap. 1 § 2 st. p. 4 och 4 § 2 st.
VmL, 9 c § 2 st. p. 4 samt 9 f § 2 st. KmL, 9 kap. 5 a § 2 st. p. 4 och 5 d § 2 st. VfL, 53 c § 2
st. p. 4 URL, 57 c § 2 st. p. 4 och 57 f § 1 st. PL, 18 b § 2 st. p. 4 och 18 e § 2 st. FirmaL,35 c
§ 2 st. p. 4 och 35 f 2 st. ML, jfr 4 § p.1 förordningen (2007:951) med instruktion för Postoch telestyrelsen, 2 § 1 st. p. 2 lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden, 20 a § 1
st. och 23 § 1 st. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt 18 § 1 st. p. 7 lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
2501
Se 6 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
2502
Se 19 kap. 11 a § 1–2 st. JB.
2503
Se t.ex. 45 kap. 4 § 5 st. RB.
2504
Se 7 a kap. 2 § tullagen (2000:1281), 20 kap. 6 § p. 1 och 21 kap. 2 § 1 st. p. 1 och 23 kap.
2 § 1 st p. 1 JB.
2505
Se 8 § lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.
2506
Se t.ex. 17 § 2 st. delgivningslagen (2010:1932). Jfr även 16 § 3 st. lagen (2009:1079) om
tjänster på den inre marknaden och 2 kap. 18 § 1 st. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
2507
Se 9 kap. 4 och 7 §§ lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
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elektroniskt,2508 överföras elektroniskt,2509 tillgås elektroniskt,2510 lämnas ut
elektroniskt2511 eller bli föremål för elektroniskt utlämnande2512.
Även internt – i en och samma lag – kan benämningarna för kommunikation variera. Ett exempel härpå är JB där det anges att en fångeshandling kan
ges in elektroniskt (19 kap. 11 a § 1 st.) medan lagfartsansökan kan ha lämnats elektroniskt (20 kap. 6 § p. 1) och en inskrivningsansökan får ges in i
form av ett elektroniskt dokument (19 kap. 10 § 1 st. och 10 a §).
Ett annat exempel är lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och
säkerhetsområdet såvitt gäller kommunikation med elektroniska medel.
Myndighetens kommunikation (10 kap. 2 §) kan jämföras med anbudssökandes och anbudsgivares användning (10 kap. 4 §) samtidigt som tillgång till
förfrågningsunderlag ges (9 kap. 5 §) och förfrågningsunderlag eller beskrivande dokument kan vara tillgängligt (9 kap. 8 § 2 st.) och anbud lämnas
med ett elektroniskt medel (10 kap. 1 § 2 st.) att jämföra med sådan elektronisk inlämning som sker av anbudsansökningar och anbud (10 kap. 3 § 1 st.).
Som Informationshanteringsutredningen påpekade 2012 har regeringen vid upprepade tillfällen konstaterat att begreppsbildningen i registerförfattningar avseende olika former av elektroniskt utlämnande är oklar.2513 Man kan samtidigt ifrågasätta lämpligheten av andra alternativa formuleringar, t.ex. vilken skillnad –
om någon – som avses mellan, å ena sidan, elektronisk åtkomst,2514 och direktåt-

2508

Se t.ex. 9 kap. 3 b § 2 st. utlänningslagen (2005:716).
Se t.ex. 8 kap. 5 a § 1 st. lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, jfr även 3 kap. 1, 2 a och 2 b §§ förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse, 1 kap.
1 § 2 st och 2 a §. aktiebolagsförordningen (2005:559), 6 kap. 19 § förordningen (2011:1108)
om vuxenutbildning, 1, 2 samt 12 b §§ förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m., 4
kap. 3, 6, 10 b och 10 c §§ samt 6 kap. 3 § och 8 kap. 2–3 §§ förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister, 4 kap. 5 och 10 §§ lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, 43 § 3
st. fjärrvärmelagen (2008:263), 9 kap. 3 b § 1 st. utlänningslagen (2005:716), 24 § lagen
(2004:1196) om program för energieffektivisering, 15 § 2 st. lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, 18 § 2 st. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd, med hänvisning till artikel 2.2 iii) i 428/2009
Rådets förordning (EG) av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT 2009 L 134/1), 8 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, 2 a §
patentkungörelsen (1967:838), 12 § 2 st. SignL, 13 a § lagen (1992:160) om utländska filialer
m.m., 8 kap. 5 a § 1 st. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
2510
17 § 1 st. p. 3 lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. Jfr även elektronisk
tillgång i 8-9 §§ studiestödsdatalagen (2009:287), 3 kap. 1 § stycket in fine, 5 kap. 1 § 2 st., 7
kap. 2 § och 11 kap. 4 § OSL.
2511
Se 94 b § 2 st. lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
2512
Se t.ex. 10 § studiestödsdatalagen (2009:287). Se även 2 kap. 20–21 §§ samt 5 kap. 4 § p.
7 PDL.
2513
Se SOU 2012:90 s. 197 ff. samt s. 200.
2514
Se rubrikerna i 4 kap. samt 4 kap. 3 § 3 st. patientdatalagen (2008:355).
2509
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komst2515 enligt patientdatalagen och, å den andra, omedelbar elektronisk åtkomst
enligt bokföringslagen2516.

I en del fall används elektronisk med ett karakteriserande attribut för att
markera rättsliga distinktioner. De explicita skillnaderna mellan elektronisk
signatur, avancerad elektronisk signatur och kvalificerad elektronisk signatur enligt 2 § SignL är sådana exempel. Även andra slags uttryck används
för att skapa distinktioner. Genom t.ex. formuleringen mottagningsställe för
elektroniska dokument i 19 kap. 10 a § JB har lagstiftaren antagit som utgångspunkt att uppgifterna ska överföras till en server via internet.2517 Bestämmelsen har därmed ett vidare tillämpningsområde än en elektronisk
adress enligt 19 § 2 st. MFL eller en e-postadress enligt 33 kap. 1 § RB.
Dock varierar ordvalet i många fall trots att någon egentlig distinktion
inte synes föreligga. Man kan exempelvis ifrågasätta hur sådana elektroniska
medel som definieras i 2 kap. 6 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling2518 skiljer sig från elektronisk kommunikationsutrustning som anges i
bl.a. 6 kap. 22 § p. 3 LEK och 27 kap. 19–20 samt 32 §§ RB. Någon egentlig
distinktion tycks heller inte kunna göras mellan elektronisk utrustning enligt
6 kap. 4 § p. 6 och 6 § 2 st. lagen (2011:1029) om upphandling på försvarsoch säkerhetsområdet respektive elektroniska hjälpmedel enligt t.ex. 11 kap.
6 § 1 st. fängelselagen (2010:610)2519 eller digital teknik enligt 1 kap. 2 § p. 6
a lagen (2010:751) om betaltjänster2520.
Genom en texttolkning av 1 § 2 st. p. 1 lagen (2013:311) om valfrihetssystem i
fråga om tjänster för elektronisk identifiering framstår själva lagens tillämpningsområde som oklart: ”Lagen gäller när en upphandlande myndighet har [...]
beslutat att tillämpa valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifi[-]
ering av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster, [...]”

Med utgångspunkt i det allmänna språkbruket torde termen elektronisk i
vissa lagar också kunna uppfattas som närmast redundant, exempelvis vad
gäller en elektronisk hemsida,2521 en elektronisk databas,2522 elektronisk databehandling2523 och data i elektronisk form2524.

2515

Se 8 kap. 5 § patientdatalagen (2008:355).
Se 7 kap. 3 a § 1 st. p. 2 bokföringslagen (1999:1078).
2517
Se prop. 2005/06:28 s. 21 ff. och 66. Om bemyndigandet och utrymmet för alternativa
kommunikationsprotokoll genom s.k. ”sluten linje”, se a.a., s. 23.
2518
Jfr även t.ex. 17 § SignL, 6 kap. 1 § lagen (2008:962) om valfrihetssystem och 10 § 2 st.
lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.
2519
Jfr även 3 § IövL samt 10 kap. 5 § 2 st. och 18 § 2 st. lagen (1998:603) om verkställighet
av sluten ungdomsvård.
2520
Jfr även 1 kap. 1 § 2 st. p. 2 lagen (2011:755) om elektroniska pengar och 9 kap. 3 §
RTVL.
2521
Se 2 kap. 36 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
2516
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I förhållande till elektronisk används termen digital förhållandevis sparsamt.2525 Termen förekommer i åtminstone fjorton gällande lagar och har
varit aktuell i regleringssammanhang åtminstone sedan 1995.2526
I likhet med termen elektronisk används även digital inom flera olika
regleringsområden. Digital teknik anges exempelvis i olika lagar.2527 Enligt
viss registerlagstiftning kan det bli aktuellt att meddela föreskrifter om
digital arkivering2528 samtidigt som passbilder tas i digitalt format,2529 konsumentavtal kan ingås om ett digitalt innehåll,2530 och taxameteruppgifter göras
till föremål för digital överföring2531 (om digitala färdskrivare, se t.ex. avsnitt 3.1.3).
I den upphovsrättsliga lagstiftningen omnämns anordningar för auditiv
eller visuell digital upptagning2532 samtidigt som exemplar av verk kan framställas,2533 och offentliggjorda konstverk avbildas,2534 i digital form. Exemplarframställning kan också begränsas genom en digital spärr2535 medan verk
kan digitaliseras2536 (liksom kulturresurser)2537.
Termen har också ett särskilt användningsområde i samband med regleringen av tv- och ljudradiosändningar. Exempelvis kan sändningar tillhandahållas med digital sändningsteknik2538 och kommersiell radio vara digital,2539

2522

Se 5 b § 1 st. lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, 5 b § 1 st. lagen (1993:1652) om
ersättning för sjukgymnastik, 15 kap. 5 och 7 §§ lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet.
2523
Se 2 kap. 2 § 1 st. tullagen (2000:1281) med hänvisning till artiklarna 222-224 i
förordningen (EEG) nr 2454/93.
2524
18 kap. 9 § OSL.
2525
Kvantitativt sett används termen digital främst i regeringens förordningar, med alternativa
former som digitala och digitalt m.fl.
2526
Se Appendix I samt 6 a § i den nu upphävda radiolagen (1966:755) införd genom SFS
1995:633.
2527
Se t.ex. 1 kap. 1 § 2 st. p. 2 lagen (2011:755) om elektroniska pengar, 1 kap. 2 § p. 6 a
lagen (2010:751) om betaltjänster och 9 kap. 3 § RTVL.
2528
Se t.ex. 3 kap. 4 § 3 st. 5 kap. 7 § 2 st. kustbevakningsdatalagen (2012:145), 2 kap. 12 § 3
st. och 5 kap. 6 § 3 st. PDL samt 1 a kap. 15 § p. 3 vapenlagen (1996:67).
2529
Se 5 a § 1 st. p. 2 samt 6 § 1 st. p. 1 passlagen (1978:302).
2530
Se 2 kap. 2 § p. 17, 4 § 2 st., 5 § 2 st. och 11 § p. 11 lagen (2005:59) om distansavtal och
avtal utanför affärslokaler samt 22 a § 1 st. p. 10 MFL.
2531
Se 2 a kap. 3 § taxitrafiklagen (2012:211).
2532
Se 26 k §, 26 l § 1 st. och 26 m § URL.
2533
Se 12 § 2 st. p. 3 samt 53 § 2 st. URL.
2534
Se 23 § 1 st. p. 2 samt 24 § 1 st. p. 3 URL.
2535
Se 52 d § URL.
2536
Se 16 a § pp. 6–7 URL.
2537
Se 10 § 2–3 st. lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga
förvaltningen.
2538
Se 9 kap. 5 § 2 st. RTVL.
2539
Se 13 kap. 22-28 §§ RTVL.
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samtidigt som även tv-signaler,2540 sändningar,2541 sändningssystem2542 och tvtjänster2543 respektive televisionstjänster2544 kan vara digitala.
I praxis förekommer en gedigen flora av fraser med ordet digital som t.ex. digital
fil,2545 digital bild,2546 digital karta2547 (jfr även digitalt kartmaterial),2548 digitala
informationsbärare,2549 digitala miljöer,2550 digitala lagringsmedel,2551 och digitala
övergrepp2552 m.fl.2553

5.2.1.1

Analyser och slutsatser

Det kan konstateras att användningen av termerna elektronisk och digital i
lagstiftningen relaterar till det som i denna avhandling benämns digital elektronik. Termen elektronisk tar i olika lagar sikte på skilda aspekter av digital
elektronik. Detta gäller även termen digital.
Termerna används bl.a. för att beteckna och karakterisera a) fysiska föremål med avsedd funktionalitet, b) tillvägagångssätt för informationshantering, c) olika representationssätt, uttrycksformer och presentationssätt för
information samt d) företeelser med ursprunglig innebörd i personell miljö.
Som framgått är det av vikt att, såvitt gäller bevisning i it-miljö, kunna
skilja mellan bl.a. den bevisalstrande utrustningen, bevisningens representationssätt, bevishanteringen och det presentationssätt som används inför
bevisningens bedömare. Att benämna bevismaterial elektroniskt eller digitalt
kan därför antas bidra till oklarheter om vad bevisets elektroniska eller digitala del i sig skulle avse.2554
Vid revideringen 2013 av brottstypen urkundsförfalskning tillades bl.a.
elektronisk handling som rekvisit i straffbestämmelsen, se 14 kap. 1 § 2 st. p.
2 BrB.2555

2540

Se 5 § lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler.
Se t.ex. 3 § 1 st. lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler.
2542
Se 2 § lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler.
2543
Se 6–8 §§ lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler.
2544
Se 3 § 2 st. lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler.
2545
Se Stockholms tingsrätts dom 2009-04-17 i mål nr B 13301-06.
2546
Se NJA 2010 s. 135, p. 2.
2547
Se hovrättens domskäl i NJA 2011 s. 436.
2548
Se Hovrättens för Övre Norrland dom 2007-09-19 i mål nr T 155-06.
2549
Se NJA 2014 s. 14, p. 14 och p. 25.
2550
Se NJA 2013 s. 867, p. 13.
2551
Se hovrättens domskäl i NJA 2014 s. 14.
2552
Se Solna tingsrätts dom 2015-06-04 i mål nr B 8098-13.
2553
Om de olika benämningarna i NJA 2013 s. 867, se vidare i avsnitt 1.1.3.
2554
E-komutredningen har t.ex. tidigare påtalat behov av konkretisering beträffande begreppet
för elektronisk kommunikation, se SOU 2002:60 s. 267 ff.
2555
Jfr även i detta sammanhang IT-utredningens diskussion 1996 beträffande dess förslag att
legaldefiniera elektronisk handling, digitalt dokument, digital signatur och digital stämpel, se
SOU 1996:40 s. 56 ff.
2541
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I takt med att traditionella pappershandlingar ersatts med avtryck och representationskriterier har sedan länge förts ett flertal diskussioner om behov av särskild
rättslig reglering som avser s.k. elektroniska urkunder.2556 Relaterade frågor och
problematik har behandlats i såväl praxis2557 som i utredningar2558 och den juridiska litteraturen2559.

Enligt lagbestämmelsens motivuttalanden ska elektronisk i detta sammanhang ha en allmän innebörd.2560 Vilka tekniska metoder som använts för
informationens lagring och presentation saknar, enligt lagmotiven, betydelse
för bedömningen av rekvisitet elektronisk.2561 Det ska i detta hänseende
exempelvis inte göras någon skillnad mellan magnetiska laddningar på en
hårddiskskiva eller andra lagringsformer, exempelvis avsedda för optisk
läsning (streckkoder anges som exempel).2562
Vad som framgår ur detta tämligen knapphändiga motivuttalande är att
det elektroniska i den elektroniska handlingen varken har någon bäring på
informationsinnehållet som sådant eller på avtryckens faktiska representationsformer. I stället tar rekvisitet sikte på att informationen representeras i
någon form, oavsett vilka skriv- eller lässätt som används. Därmed skulle, i
förlängningen, vilken representationsform som helst kunna kvalificera
rekvisitet elektronisk, även utan att digital elektronik används vid skrivning
eller läsning. Även en grafisk framställning som tillskapats av en person med
hjälp av en kulspetspenna skulle därmed kunna kvalificera rekvisitet elektronisk i den elektroniska handlingen.
Termen elektronisk kan i detta sammanhang således avse även objekt och
företeelser som över huvud taget inte anknyter till elektronik. Det nu anförda
kan tas som ett illustrativt exempel på den problematik som kan uppstå vid
lagstiftarens långtgående ambitioner att utforma regler teknikneutralt.2563
Redan att termen används på så fundamentalt skilda sätt i lagstiftningssammanhang ger anledning att ifrågasätta lämpligheten av att använda dem i
samband med den ifrågavarande bevisningen.
Häremot kan dock exempelvis ställas E-offentlighetskommitténs uttalande
(2010) om termen elektronisk som en bra och varaktig term att använda i grundlagssammanhang.2564

2556

För diskussioner förda tidigare än under 1990-talet, se avsnitt 2 i denna avhandling.
Se t.ex. NJA 2009 s. 111 och RH 2012:18.
2558
Se t.ex. SOU 1996:40 s. 47 ff. och SOU 2007:92 s. 103 ff., jfr även prop. 1999/2000:117
s. 37 ff.
2559
Se t.ex. Leijonhufvud, M. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 319 ff.
2560
Se prop. 2012/13:74 s. 69 f.
2561
Se a.st.
2562
Se a.st.
2563
Om den teknikneutrala ansatsen vid den straffrättsliga revideringen, se a.a., s. 68.
2564
Se SOU 2010:4 s. 361.
2557
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Termen digital, med ursprunglig bäring på mänskliga fingrar och tår,2565
avser diskreta storheter som uttrycks med diskret representation, dvs. där
information representeras med heltal i ett talsystem.2566 Att viss information
uttrycks i digital form innebär således att den representeras genom siffror
eller värden. Att information, och bevis, kan uttryckas digitalt innebär dock
inte att det nödvändigtvis måste ske med hjälp av digital elektronik, i form
av t.ex. elektriska pulser eller spänningstillstånd.2567 För att illustrera det nu
anförda kan man exempelvis betrakta renstickan (figur 4.5 ovan i avsnitt
4.6). Genom stickan kommer informationen om antalet äldre respektive
nyfödda kalvar till uttryck – digitalt – enligt de normer som tillämpas för
representationen, dvs. genom streck och punkter på stickans fram- och
baksida. Renstickans bakomliggande bevissyfte gör att den kan sägas vara
ett tidigt exempel på ett digitalt bevis.
Ett informationsinnehåll kan alltså representeras digitalt utan att representationen nödvändigtvis måste ske med användning av elektronik. Med
anledning av det nu anförda ställt mot det tidigare anförda preciseringsbehovet, framstår det som uppenbart olämpligt att använda benämningar som
digitalt eller digitala bevis för ifrågavarande bevis.
Datatermgruppens uppfattning om termen digital och förhållandet till
elektronisk har redovisats enligt följande:
”...digital hör hemma i sammanhang som specifikt rör hur data representeras och
lagras. Man säger inte att disketter och dvd-skivor är elektroniska, utan att de är
magnetiska respektive optiska, men det som lagras är digitala data. /---/ Digital
och elektronisk används i dag (2012) ofta onyanserat och ibland synonymt, t.ex. i
sammanhang som rör signaturer, handlingar och urkunder.”2568

Viss problematik har från olika håll även uppmärksammats i samband
med den relaterade termen digitalisering. Svanberg har t.ex. riktat kritik mot
den oprecisa användningen av termen som enligt honom används om två
olika begrepp, dels för ”omvandling till digital form”, dels för ett generellt
ökat bruk i samhället av datorer och internet.2569 Han har även uttalat att begreppsinnehållets utveckling i dessa parallella riktningar skulle vara en följd

2565

Se t.ex. Hjort 2015, s. 22.
Jfr Henriksson, S. i NE Nationalencyklopedin AB (utg.), sökbegreppet »digital». Jfr även
John 2015, s. 126.
2567
Jfr t.ex. av beskrivningen av digital i SOU 1987:74 s. 11. Jfr t.ex. även den anförda distinktionen mellan digital signatures och electronic signatures av Magnusson Sjöberg, C. och
Nordén, A. i Scandinavian Studies in Law, vol. 47, 2004, s. 81.
2568
Se Svenska datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webbplats, kommentaren
till ordlisteartikel 243, lydelse 2013-01-06.
2569
Svanberg anför att begreppsförvirringen initierats genom den svenska översättningen av
EU-kommissionens meddelande och kritiserar otydligheten genom att förorda en precisering
av lydelsen, se Svanberg, P., Digitalisering, vad menas?, TNC (utg.), 2013-02-22.
2566

387

av EU:s digitala agenda.2570 Ett stöd för denna inställning kan samtidigt utläsas ur Digitaliseringskommissionens delbetänkande.2571
En annan aspekt av problematiken kan här tillföras. Som anförts ovan kan information digitaliseras även utan digital elektronik. Digitaliseringsbegreppet kan i
sådana sammanhang ges ytterligare en innebörd.

I rättsliga sammanhang torde digitalisering oftast avse processen då ett
informationsinnehåll, uttryckt i någon form i personell miljö, genom normer
och avtryck representeras i en alternativ uttrycksform i maskinell miljö. Ett
vanligt exempel härpå är vid skanning av böcker eller tidskrifter m.m.,2572 jfr
t.ex. 10 § 2–3 st. lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från
den offentliga förvaltningen.2573
Datastraffrättsutredningen tillämpade termen med ett något annorlunda
begreppsinnehåll. Den användes där för att beskriva både konvertering och
överföring av information genom signalbehandling av digital elektronik.2574
Denna begreppsanvändning tycks dock inte ha anammats i den gällande
lagstiftningen. Med denna innebörd skulle det exempelvis inte föreligga
någon skillnad mellan det förfarande som i den upphovsrättsliga lagstiftningen benämns att digitalisera2575 verk respektive att framställa exemplar av
verk i digital form2576.
Mot bakgrund av det nu anförda torde inte heller digitaliserade bevis vara
någon ändamålsenlig, uppsamlande eller adekvat benämning för bevisning
av de slag som behandlas i denna avhandling. I benämningen ligger bland
annat en latent oklarhet i om sådana endast tar sikte på material som konverterats från personell till maskinell miljö, eller om även annat material
innefattas.

2570

Ibid.
Se SOU 2014:13 s. 28 f. Jfr även definitionerna av informationsdigitalisering visavi samhällelig digitalisering i a.st., s. 29.
2572
Se t.ex. SLBA-utredningens beskrivning i SOU 2004:53 s. 120 f. och 125 ff. (bilaga 2).
Jfr t.ex. även Bings beskrivning av digitaliseringen som ”...å overføre materialet til digital
form...”, se Bing i CompLex nr 1/95, s. 2. Jfr även Bings indelning i analog respektive digital
skanning (”lesing”), där den förra motsvarar kopiering och den senare en samtidig maskinell
karaktärsidentifiering av dokumentinnehåll som bokstäver och siffror m.m., a.a., s. 5 ff.
2573
Digitalisering förekommer i övrigt inom ett fåtal nationella förordningar, till synes med
denna lydelse. Följande fem gällande författningar genererades på riksdagens webbplats
(2014-02-04) med sökbegreppet »digitalis*»; 1 § förordningen (2011:1053) om statsbidrag
för digitalisering av biografer; 8, 9 och 32 §§ förordningen (2009:1593) med instruktion för
Riksarkivet; 2 § p. 6 förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. Biblioteket; 3 §
förordningen (2005:1093) om bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet och 3 §
förordningen (2003:248) om bidrag till lönekostnader inom verksamheten kulturarvs-IT.
2574
Jfr SOU 1992:110 s. 88.
2575
Se t.ex. 16 a § pp. 6–7 URL.
2576
Se 12 § 2 st. p. 3 samt 53 § 2 st. URL.
2571
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Termen elektronisk har i vissa sammanhang också helt ersatt ett tidigare
bruk av termen digital. Så är exempelvis fallet med elektroniska signaturer.2577 Det kan också konstateras att de skilda termerna används diskrepant
inom vissa lagar. I RTVL regleras exempelvis s.k. elektroniska företagsskyltar och virtuell annonsering som fogas in i tv-bilden elektroniskt2578 (respektive på elektronisk väg)2579 medan teknik2580 och kommersiell radio2581 enligt
samma lag är digital. Någon förklaring till skillnaden kan inte utläsas ur lagmotiven. I några fall torde bristfälliga svenska översättningar av EU-direktiv
vara förklaringen till diskrepanser av denna typ.
E-pengadirektivet2582 implementerades i svensk rätt genom lagen (2011:755) om
elektroniska pengar.2583 Som en följd av direktivets till synes helt omotiverade
distinktion mellan digital utrustning2584 respektive informationsteknisk utrustning2585 har i den svenska lagtexten gjorts en, i språkligt hänseende, motsvarande
omotiverad åtskillnad mellan utrustning för telekommunikation, digital teknik
respektive informationsteknik, se 1 kap. 1 § 2 st. p. 2 samma lag.2586

Mot bakgrund av det ovan anförda samt de krav som uppställs på
precision av det ifrågavarande bevismaterialets respektive beståndsdelar
framstår, sammanfattningsvis, båda benämningarna – elektroniskt/elektroniska bevis och digitalt/digitala/digitaliserade bevis – som uppenbart olämpliga
att använda.
5.2.2
Övriga benämningar
I sammanhanget kan även annan terminologi uppmärksammas. I det följande
behandlas främst informationsteknik och tekniska hjälpmedel.
2577

Se t.ex. prop. 1999/2000:117 s. 19. Om den tidigare användningen av digital signatur, se
t.ex. Ds 1998:14 s. 3 ff., jfr även Hultmark, C., Elektronisk handel och avtalsrätt, 1998, s. 85
ff. En begreppsmässig distinktion mellan digital signatures och electronic signatures har anförts av Magnusson Sjöberg, C. och Nordén, A. i Scandinavian Studies in Law, vol. 47, 2004,
s. 81. Jfr även Magnusson-Sjöbergs uppmärksammande avseende digitala respektive elektroniska signaturer i JT 2000–01 s. 865 not 4.
2578
Se 8 kap. 12 § RTVL.
2579
Se 3 kap. 1 § p. 19 RTVL.
2580
Se t.ex. 9 kap. 3 § RTVL.
2581
Se 13 kap. 22-22 §§ RTVL.
2582
Benämningen E-pengadirektivet används t.ex. i Regeringskansliets faktapromemoria
2012/13:FPM156, s. 2.
2583
Se prop. 2010/11:124 s. 1 samt rskr. 2010/11:280.
2584
I E-pengadirektivet anges mobiltelefoner och datorer som exempel på digital utrustning,
se direktivets skäl 6.
2585
Se a.st.
2586
I E-pengadirektivets artikel 1.4 hänvisas till artikel 3 k i Betaltjänstdirektivet. Jfr benämningen i 1 kap. 2 § p. 6 a lagen (2010:751) om betaltjänster, jfr även prop. 2010/11:124 s. 132.
Distinktionen synes ha ursprung i den svenska översättningen av skäl 6 i E-pengadirektivet.
Jfr även artikel 1.5 i E-pengadirektivet, i sin tur med hänvisning till artikel 3 l i Betaltjänstdirektivet (jfr även artikel 3 j i Betaltjänstdirektivet samt skäl 7 i E-pengadirektivet).
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Det engelska begreppet Information Technology, och den vanligt använda
akronymen och förkortningstermen it, har i svenska översättningar med tiden
genomgått en innehållsmässig evolution. Från att ursprungligen ha använts
som förkortning för informationsteknologi, dvs. den vetenskapliga läran om
informationsteknik, har it även kommit att användas för att beskriva teknisk
utrustning.2587
IT-kommissionen har tidigare (1995) anfört att man, genom att göra en distinktion mellan informationsteknik och informationsteknologi, kan markera att
den förra termen avser teknisk utrustning för informationsbehandling, medan den
senare har bäring på metoder och tillvägagångssätt för att utnyttja informationstekniken.2588 Datastraffrättsutredningen tycks dock (1992) ha anlagt den motsatta
begreppsinnebörden.2589

Den snarlika akronymen IKT förefaller vara en svensk översättning av det
bland annat i EU-rättsliga sammanhang använda ICT, som i sin tur är en
förkortning för Information and Communication Technologies.2590 IKT har
beskrivits vara en förkortning såväl för informations‐ och kommunikationsteknologi2591 som för informations‐ och kommunikationsteknik2592. Svenska
Datatermgruppen har uttryckt uppfattningen att någon distinktion mellan it
och IKT i praktiken inte skulle vara möjlig att upprätthålla.2593 Termerna
synes exempelvis ha synonymiserats i Teknikdelegationens betänkande.2594
It tycks även ha en framträdande anknytning till termen dator.
I många rättsliga sammanhang förknippas datortermen endast med en terminaluppsättning av stationär typ, alternativt en s.k. bärbar laptop.2595

2587

Se t.ex. prop. 1999/2000:86 s. 14, SOU 1997:39 s. 1, prop. 1995/96:125 s. 8 samt SOU
1992:110 s. 75. Magnusson Sjöberg har i sin avhandling (1992) använt informationsteknologi
och it synonymt, Magnusson Sjöberg 1992, s. 21. Jfr även i a.a., s. 19 f. och 30 ff. Jfr även de
”informationsteknologiska verktyg” som omnämns i Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s.
648. Jfr även Bylander, E., Muntlighetsprincipen, 2006, s. 275 not 1038.
2588
Se SOU 1995:68 s. 7.
2589
Datastraffrättsutredningens förhållningssätt till ”den nya informationsteknologin” redovisades som ”...efterkrigstidens snabba utveckling av mer eller mindre integrerade system för
automatisk databehandling”, se SOU 1992:110 s. 75. Samtidigt uppgav utredningen att informationsteknik också avsåg teknik för olika användningsområden såsom ”...insamling, lagring,
bearbetning, återvinning, kommunikation och presentation av data.”, se a.st. not 1.
2590
En tidig användning av ICT med denna lydelse förekommer i p. 2 i Kommissionens meddelande av den 12 jan 1993, ICT — Restricted procedure (EGT 1993 C 7/6).
2591
Se t.ex. Ds 2002:66 s. 9.
2592
Se t.ex. prop. 1999/2000:86 s. 97 samt SOU 2010:28 s. 3 och 198.
2593
Svenska datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webbplats, ordlisteartikel 30,
lydelse 2014-04-24.
2594
Se t.ex. SOU 2010:28 s. 66.
2595
Jfr t.ex. distinktionen mellan ”...mobiltelefon, läsplatta eller dator...” i Ds 2012:31 s. 25.
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I regeringens förslag till mål för en övergripande nationell it-strategi
(1995) angavs exempelvis it vara ett ”...samlingsbegrepp för olika tekniker
som används för att skapa, lagra, bearbeta, överföra och presentera ljud, text
och bild...” vilket innefattade ”...all datorbaserad hantering av information”
(egen kursivering).2596 I Brå-rapporten 2000 avsågs med begreppet it: ”...i
huvudsak datorrelaterad teknik.” (egen kursivering).2597
Svenska Datatermgruppen har beskrivit informationsteknik och it (synonymt) som ”...ett ganska vagt begrepp, oftast avses utnyttjandet av datorer
och internet för informationshantering” (egen kursivering), och har förordat
att termen hellre återges i fulltext än som akronym.2598
Även i SAOL beskrivs informationsteknik som ”...utnyttjande av datorer
och internet för informationshantering” (egen kursivering).2599
I NE beskrivs informationsteknik som ”samlingsbegrepp för datorteknik
och telekommunikation i samverkan”,2600 och it som ”samlingsbegrepp för de
tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och
telekommunikation”, vilket anges bland annat vara till följd av ”[d]en
fortskridande förbättringen i datorernas prestanda...” (egna kursiveringar).2601
Ordet informationsteknik förekommer i ett fåtal svenska lagar och används, tillsammans med informationsteknologi och it, även i olika förordningar.2602
I 7 § 2 st. bibliotekslagen (2013:801) stadgas en obligatorisk skyldighet för folkbiblioteken att bedriva en kunskapsfrämjande verksamhet avseende informationsteknikens användningsområden.2603 I en bestämmelse som rör tillämpningsområdet för lagen (2011:755) om elektroniska pengar anges ”informationsteknik” åtskilt från ”utrustning för telekommunikation” och ”digital teknik” (se 1
kap. 1 § 2 st. p. 2).2604 Det används även på liknande sätt i 1 kap. 2 § 6 a lagen
(2010:751) om betaltjänster och i 1 kap. 1 § 2 st. p. 2 lagen (2011:755) om
elektroniska pengar.

Relationen mellan termen it och dator har således varit bestående under
åtminstone två decennier. Termen it är samtidigt bredare än datortermen. It
2596

Se prop. 1995/96:125 s. 8.
Se Brå-rapporten 2000, s. 12.
2598
Se i not 2593 a.a.
2599
Se Svenska Akademiens ordlista SAOL (utg.), sökbegreppet »informationsteknik», lydelse 2014-04-24.
2600
Henriksson, S. i NE Nationalencyklopedin AB (utg.), sökbegreppet »informationsteknik».
2601
Henriksson, S. i NE Nationalencyklopedin AB (utg.), sökbegreppet »IT».
2602
Se bl.a. 1 § 2 st. rättsinformationsförordningen (1999:175).
2603
Se prop. 2012/13:147 s. 1. Jfr även 9 § i den nu upphävda bibliotekslagen (1996:1596)
och beskrivningen ”...att elektroniskt överföra information i form av text, ljud och bild samt
att lagra och sortera stora informationsmängder” i prop. 1996/97:3 s. 186.
2604
Någon egentlig distinktion mellan dessa tre begrepp kan inte antas ha åsyftats, jfr prop.
2010/11:124 s. 63 och 132 samt avsnitt 5.2.1.2.
2597
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har i rättsliga sammanhang stadigvarande förenats även med informationsbehandling med tillhörande metoder och tillvägagångssätt,2605 samt med informationsteknologi. Utöver det mycket talrika antal ord som tillskapats genom
att framförställa it som ett prefix, förekommer i utredningssammanhang även
en mängd företeelser som beskrivs som it-relaterade och it-baserade osv.
It-relaterad brottslighet har t.ex. behandlats i avsnitt 1.4.2. Några övriga exempel
är it-relaterade frågor,2606 it-relaterade händelser,2607 it-relaterade projekt,2608 itrelaterade tjänster (i hemmet),2609 it-relaterad support,2610 it-relaterade utbildningar, utbildningsgrader och yrken,2611 it-baserade innovationer,2612 it-relaterade
kriser,2613 it-relaterade incidenter,2614 it-relaterad hotbild2615 och it-relaterade hot
mot samhällsviktiga system2616.

Relaterade bestämmelser som gäller tekniska hjälpmedel förekommer
även i olika lagar.2617
Termen tekniskt hjälpmedel användes med juridisk innebörd redan i ett betänkande av integritetsskyddskommittén (1970).2618 I samband med kommitténs förslag om regleringen av straffrättsliga åtgärder avseende olovlig avlyssning framhöll kommittén att denna term var att föredra framför uttryck som elektroniskt
eller mekaniskt hjälpmedel, eftersom lagrummets räckvidd då inte skulle låsas i
onödan.2619

Tekniska hjälpmedel kan avse skilda företeelser i olika sammanhang.
Ibland används frasen funktionsneutralt, ibland används den utifrån hjälp2605

Jfr t.ex. Datastraffrättsutredningens uppräkning av olika sätt att behandla information
inom ramen för informationsteknik, ”insamling, lagring, bearbetning, återvinning,
kommunikation och presentation av data”, se SOU 1992:110 s. 75 i not 1.
2606
Se SOU 2015:65 s. 438.
2607
Se a.a., s. 135.
2608
Se SOU 2015:28 s. 74.
2609
Se a.a., s. 164.
2610
Se a.a., s. 236.
2611
Se SOU 2014:13 s. 102 samt SOU 2015:65 s. 405 och a.a., s. 159.
2612
Se SOU 2015:65 s. 405.
2613
Se SOU 2015:23 s. 136.
2614
Se a.a., s. 52.
2615
Se a.a., s. 54.
2616
Se a.a., s. 107.
2617
Här innefattas även tekniskt hjälpmedel, jfr t.ex. 5 kap. 3 § 3 st. ABL, 3 kap. 1 § pp. 7 c,
16 c och 18 c RTVL, 4 kap. 1 § 2 st. p. 4 och 2 § p. 3 samt 6 kap. 6 § OSL, 4 §
bibliotekslagen (2013:801), 28 § lagen (2011:427) om europeiska företagsråd, 1 kap. 3 §
patientdatalagen (2008:355), 3 kap. 5 § 2 st. samt 6 kap. 25 § och 32 § 3 st. tullagen
(2000:1281) och 10 samt 15 §§ lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra
informationssamhällets tjänster m.fl.
2618
Se SOU 1970:47 s. 9.
2619
Se a.a., s. 102. Om lagimplementeringen, se även prop. 1975:19 s. 102 f.
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medlens respektive avsedda funktionalitet eller avsedda förnimmelsesätt.2620
Exempelvis görs straffrättsliga distinktioner mellan tekniska hjälpmedel för
(visuell) bildupptagning vid kränkande fotografering (4 kap. 6 a § BrB)
respektive tekniska hjälpmedel för (auditiv) ljudåtergivning vid olovlig avlyssning (4 kap. 9 a § BrB).2621
Även med avseende på de tekniska hjälpmedlens beskaffenhet föreligger
skillnader mellan olika bestämmelser. Såvitt gäller kränkande fotografering
kan exempelvis, enligt straffbestämmelsens förarbetesuttalanden, rekvisitet
tekniskt hjälpmedel kvalificeras oavsett vilken teknik som används, analog
såväl som digital.2622 Så är dock inte fallet med auditiva tekniska hjälpmedel
vid hemlig rumsavlyssning som regleras i 27 kap. 20 d § 1 st. p. 1 och 25 a §
4 st. RB2623 och som anknyter till regleringen om olovlig avlyssning.2624
Sådant tekniskt hjälpmedel ska vara avsett att återge ljud för att kvalificeras
som sådant.2625 Andra upptagningsformer än sådana som sker specifikt med
”avlyssnings- eller inspelningsapparater” faller helt utanför tillämpningsområdet för bestämmelserna.2626 Härutöver förutsätts även att det tekniska hjälpmedlet är ett föremål.2627 Sådana föremål som i och för sig kan användas för
att uppfatta ljud, men som har annan avsedd funktionalitet eller ett annat
syfte, omfattas därmed inte av regleringen.2628
Exempel på för ändamålet funktionella föremål som faller utanför bestämmelsernas tillämpningsområde vid olovlig avlyssning är, med utgångspunkt i förarbetesuttalandena, ett dricksglas som hålls mot en vägg för ökad hörbarhet, alternativt en plastslang som används efter att ett hål borrats i en vägg. 2629

Tekniska hjälpmedel har i andra sammanhang ansetts kunna utgöras av
annat än konkreta föremål, som bland annat filer och programvara.

2620

Magnusson Sjöberg har uttalat uppfattningen att ADB, i generell mening, utgör ett
”hjälpmedel” i den offentliga förvaltningen, se Magnusson Sjöberg 1992, s. 287 ff. Hon har
även framhållit vikten av att inte reducera ADB genom att bara betrakta det som hjälpmedel,
se t.ex. i a.a., s. 528.
2621
Jfr t.ex. även distinktionen mellan optisk respektive akustisk apparatur i SOU 1970:47 s.
18. I Hovrättens för Västra Sverige dom 2008-12-09 i mål nr B 4219-07 kvalificerades t.ex.
en s.k. diktafon som ett tekniskt hjälpmedel i straffbestämmelsens mening.
2622
Se prop. 2012/13:69 s. 39, jfr även Ds 2011:1 s. 44.
2623
Bestämmelserna enligt 1 § p. 1 och 11 § i den tidigare lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning har permanentats i 27 kap. 20 d § – 25 a § RB, se prop. 2013/14:237 s. 164 ff.
samt 178 ff.
2624
Om anknytningen, se prop. 2005/06:178 s. 97.
2625
Se a.a., s. 49. Jfr den annorlunda formuleringen i 4 kap. 9 a § BrB om tekniskt hjälpmedel
för återgivning av ljud.
2626
Se a.st. och i a.a., s. 97.
2627
Se a.a., s. 49.
2628
Se a.st.
2629
Se prop. 1975:19 s. 103 samt SOU 1970:47 s. 102.
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I ett mål om undantagande av handlingar i form av tekniska upptagningar, enligt
16 och 17 §§ i den nu upphävda lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet (jfr 47 kap. 2–6 §§ SFL)2630 har en kammarrätt, bl.a. med
hänvisning till ett tidigare förarbetesuttalande, 2631 ansett att sökbegrepp faller
utanför vad som avses med tekniskt hjälpmedel.2632 Kammarrätten ansåg samtidigt att ”raderade filer” och ”...programvara vars syfte är att återställa en raderad/
oallokerad fil” utgjorde tekniska hjälpmedel (dvs. vad som i denna avhandling
inordnas under den bevisalstrande utrustningens maskinella beståndsdelar respektive undersökande objekt, egen anm.).2633

Även handlingsbegreppet i 2 kap. 3 § 1 st. TF innefattar upptagningar
som kan uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.2634 Ur bestämmelsens
motivuttalanden framgår att den avses inrymma alla slag av tekniska
upptagningar, och att sådana utgörs av bland annat s.k. upptagningar för
ADB,2635 filmer, cd-skivor, cd-romskivor, fonogram och videogram (dvs.
lagringsmedier, egen anm.).2636
Med TF:s reglering som förebild infördes även bestämmelser om tekniskt
hjälpmedel i taxeringslagen (1990:324) och lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet (båda nu upphävda).2637 Bestämmelserna har sedermera överförts till SFL.2638 I ett yttrande av Lagrådet har uttalats att begreppet bland annat innefattar hårdvara (t.ex. datorer), terminaler,
mjukvara (t.ex. operativsystem) och viss annan programvara, dock inte
”sökbegrepp”.2639

2630

Om lagimplementeringen i SFL, se prop. 2010/11:165 s. 1859 f.
Se prop. 1993/94:151 s. 162.
2632
Se Kammarrättens i Stockholm dom 2010-09-14 i mål nr 6647-09.
2633
Jfr avsnitten 4.2 respektive 3.6.3.3.
2634
Jfr även t.ex. begreppen teknisk bearbetning och teknisk lagring i 2 kap. 10 § 1 st. TF.
2635
ADB-upptagningar kan som rättslig term sägas ha aktualitet än i dag, då den ligger till
grund för den gällande regleringen i TF 2 kap 3 §. Termen har kompletterats med modernare
beskrivningar som t.ex. ”...handlingar...[vilka]...skapas på elektronisk väg och lagras elek[-]
troniskt” samt ”elektroniskt lagrade material”, se t.ex. prop. 2001/02:70 s. 15. Jfr även beskrivningen upptagningar för automatiserad behandling, som anges i TF 2 kap. 3 § 2 st., se
Magnusson Sjöberg, C. m.fl., Rättsinformatik, 2011, s. 328 samt Bohlin, A., Offentlighetsprincipen, 2015, s. 40 f. Om den språkliga övergången från automatisk till automatiserad
(data)behandling i 4 kap. 9 c § BrB, med TF:s terminologi som förebild, se t.ex. även Ds
2005:5 s. 55 ff.
2636
Se prop. 1975/76:160 s. 93 f. samt prop. 2001/02:70 s. 14. I JO:s (kritiska) remissyttrande
gällande den ursprungliga bestämmelsen angavs även ljudband och information på datamedium, se a.a., s. 116.
2637
Se prop. 1987/88:65 s. 44 samt prop. 1993/94:151 s. 74. För en grundlig genomgång av
historiken bakom bestämmelserna om den datorstödda taxeringsrevisionen i taxeringslagen,
se Magnusson Sjöberg 1992, s. 398 ff.
2638
Se 41 kap. 10 § 1–2 och 4 st., 47 kap. 5 § samt 69 kap. 8–10 §§ SFL.
2639
Se prop. 1993/94:151 s. 162 och s. 256 f.
2631
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Även relaterade sidobegrepp förekommer i lagstiftning och praxis som
t.ex. teknisk utrustning2640 m.fl.

5.3

Vissa processuella bevisbegrepp

Många av de juridiska termer som i dag används för att ange olika aspekter
av bevisning härstammar från tiden vid RB:s tillkomst, dvs. 1920-, 1930och 1940-talen. Ekelöf uppmärksammade och framhöll redan 1956 en
generell ”tvetydighet” bland vissa av de processuella begreppen.2641 Tvetydighet och otydliga definitioner inom den bevisrättsliga terminologin har även uppfattats på senare tid, bl.a. av Lainpelto.2642 Det är mot denna bakgrund
motiverat att undersöka begreppsanvändningen i ljuset av förutsättningarna
kring ifrågavarande bevisning.
I detta avsnitt undersöks förhållandet mellan den befintliga bevisterminologin och den ifrågavarande bevisningen samt eventuella konsekvenser av
begreppsanvändningen. Undersökningen är främst inriktad mot termerna
bevis, bevismaterial, bevismedel och bevisfakta och det inbördes förhållandet mellan de två senare termerna. En fråga som avses bli besvarad är huruvida den befintliga bevisterminologin är tillräcklig när det gäller ifrågavarande bevis, främst med avseende på de skilda uppkomstbetingelser, beståndsdelar och synergiska element som sammanställts i avsnitten 4.1–4.3.2643
Samtidigt inriktas undersökningen även mot att besvara frågan om vilka
bevismedel som de lege lata kan tas i anspråk vid bevisupptagningen av ifrågavarande bevisning, utifrån indelningen i 36–40 kap. RB.
Bevisrättsliga termer kan sägas vara allmänt vaga. Bevis förekommer t.ex.
i svensk rätt utan någon allmän definition och används med olika innebörd i
olika sammanhang.2644
En distinktion mellan omständighet och bevis görs i flera av RB:s (och andra
lagars) stadganden, bl.a. i olika s.k. preklusionsregler. 2645 Den allmänna uppfatt2640

Se t.ex. 4 § p. 7 lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem och 20 a § 2 st. lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Det kan noteras att definitionen i den förra bestämmelsen, i terminologiskt hänseende, utgör en s.k. inre cirkeldefinition, där begreppet ”teknisk
utrustning” upprepas i själva definitionen som ett överordnat begrepp. Om inre cirkeldefinitioner, se i not 2261 a.a. Om bevisning som framtagits med teknisk utrustning, jfr även NJA
2011 s. 106, p. 2. Jfr även 6 § 1 st. p. 4 i den nu upphävda datalagen (1973:289).
2641
För en historisk genomgång av juridiska processuella grundbegrepp med internationella
utgångspunkter, se t.ex. Ekelöf, P. O., Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper, 1956, s. 158 ff. samt i övrigt anförd litteratur i Rättegång I, 8 u., 2002, s. 36 not 69.
2642
Jfr Lainpelto 2011, s. 295.
2643
Tillräcklighet avser här förhållandet till avhandlingens övergripande förtroendeperspektiv
som redovisats i avsnitt 1.1.3.
2644
Se t.ex. Nordh, R., InfoTorg Juridik (utg.), Bevis - ett begrepp med många betydelser,
2006-09-25. Jfr motsvarande förhållande avseende bevisrätt, se avsnitt 1.3.3.3. Om det motsvarande förhållandet för bevistermen i norsk rätt, se Hjort 2015, s. 11.
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ningen är att s.k. rättsfakta avser omständigheter i dessa fall.2646 Att ordet omständighet använts i RB, både för att beteckna sådana av medelbar respektive
omedelbar relevans, kritiserades från rättsvetenskapligt håll redan vid lagtextens
tillkomst.2647

Westberg har framhållit centrala delar av problematiken i samband med
bevisbegreppets otydliga innebörd.2648 RB:s avsaknad av definition för bevisbegreppet utgör, enligt Nordh, grund för metoden att för varje enskild
bestämmelse i RB avgöra vad som avses med bevis.2649
I språkligt hänseende utmärker sig ordet bevis genom att sakna särskild
pluralform.2650 I RB:s bestämmelser förekommer det, som ett lexikalt neutralt
substantiv i obestämd singularform, både i de civilprocessuella och straffprocessuella bestämmelserna.
I samband med att bevis ska upptas anges t.ex. både ”…ett bevis…”2651 i obestämd form och ”…beviset…”2652 i bestämd form. Samma formuleringar används
även i anslutning till RB:s bestämmelser om bevisens respektive åberopande.2653
Beviset anges också på detta sätt i RB:s allmänna avvisningsregel i 35 kap. 7
§.2654 Vid s.k. stupstocksförelägganden prekluderas åberopande av ”…något nytt
bevis…”2655 respektive ”…ett nytt bevis…beviset…”2656 medan ”...något bevis...”
(i mycket speciella fall) kan ha resningsgrundande verkan till förmån för en till2645

Se t.ex. 50 kap. 25 § 3 st. och 55 kap. 13 § RB samt 37 § FPL och 41 § lagen (1996:242)
om domstolsärenden.
2646
Se t.ex. Rättegång I, 8 u., 2002, s. 40 f. samt Lindell, B., Processuell preklusion, 1993, s.
240. Se även prop. 1995/96:115 s. 121 och 176 och SOU 1992:138 s. 118 f. Om termen rättsfakta, se vidare nedan. Omständighet har också på senare tid kommit att ingå i RB även med
annan innebörd, jfr t.ex. 3 kap. 4 § 4 st., 4 kap. 6 § 3 st., 10 a § 2 st., 13 § p. 10 och 14 § samt
7 kap. 6 § 1 st. och 8 kap. 7 § RB.
2647
Se t.ex. Hassler i SvJT 1940 s. 155 ff. Om medelbart respektive omedelbart relevanta omständigheter, jfr t.ex. Ekelöf, P. O., Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper, 1956, s. 57.
2648
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 397 ff.
2649
Se Nordh, R., InfoTorg Juridik (utg.), Bevis - ett begrepp med många betydelser, 200609-25.
2650
Om ord av 6 deklinationen (dvs. utan pluralsuffix), se t.ex. Teleman, U. m.fl., Svenska
Akademiens grammatik, 2 Ord, 1999, s. 63.
2651
Se t.ex. 6 kap. 5 §, 35 kap. 9 § 1 men., 35 kap. 13 § 2 st. sista men. RB avseende ”ett
muntligt bevis” samt 4 st., 43 kap. 13 § 2 st. och 46 kap. 13 § 2 st. RB.
2652
Se t.ex. 23 kap. 15 §, 35 kap. 8 § 2 men., 35 kap. 9 § 2 men., 35 kap. 10 § 1 men. och 13 §
1-2 st., 42 kap. 22 §, 43 kap. 13 § 2 st. och 46 kap. 13 § 2 st. RB.
2653
Se t.ex. 42 kap. 15 §, 42 kap. 15 a §, 50 kap. 4 § 2 st., 50 kap. 9 § 2 st., 50 kap. 25 § 3 st.,
55 kap. 3 § 2 st., 55 kap. 9 § 2 st. och 55 kap. 13 § 1 st. RB.
2654
Om benämningen för den allmänna avvisningsregeln, se t.ex. Nordh, R., Praktisk process
VI, 2009, s. 25 ff. I 35 kap. 7 § RB anges ”beviset” i pp. 2–3 och 5, att jämföra med formuleringen ”bevisningen” i p. 4.
2655
Se 42 kap. 15 RB.
2656
Se 42 kap. 15 a § RB. Termen stupstocksföreläggande används här på samma sätt som i
Brolin, T. m.fl., Tvistemålsprocessen I, 2008, s. 130.
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talad.2657 Den vars egendom tagits i förvar har rätt att ”…få ett bevis…” därom.2658 En tredskodom kan under vissa förutsättningar meddelas till förmån för
den kärande vars yrkande grundats på ”…ett skriftligt fordringsbevis…”. 2659

På de sätt som ordet bevis används i RB kan man utifrån lagtextens ordalydelse få uppfattningen att bevis är något som alltid kan avgränsas till ental,
dvs. till ett bevis.2660 En förutsättning för att kunna avgränsa bevisningen på
detta sätt är dock att tydliga avgränsningskriterier anges och tillämpas. Så
som anförts ovan finns dock inga sådana tydliga kriterier att tillämpa med utgångspunkt i svensk rätt. Sammantaget med den tidigare anförda särskilda
avgränsningsproblematik som kan uppenbaras i it-miljö,2661 ger detta anledning att vidare uppmärksamma frågan om bevisningens individualisering.
Lindell har framfört att legalitetsprincipen är oanvändbar vid ställningstaganden
till frågor om innebörden av begreppet bevis.2662

Någon ontologisk utgångspunkt för begreppsanvändningen tycks heller
inte ha antagits i den svenska juridiska litteraturen. Huvudfrågan när bevis, i
existentiellt hänseende, ska anses vara förefintliga är närmast av filosofisk
karaktär. Lindell har i en fotnot uppmärksammat att ”…frågan när ett bevis
uppkommer...” förvisso kan ställas, men har inte vidare behandlat den.2663
Hur denna fråga besvaras blir avhängigt av hur man definierar bevistermen.
Olika aktörers respektive betraktelseperspektiv kan här sägas leda till olika svar.
När brottsutredaren funnit vad denne/denna anser vara ett spår av en brottslig
aktivitet eller gärning kan utredaren subjektivt uppleva en manifestation av bevisets existens. När advokaten får ta del av uppgifter om en omständighet som
kan inverka på sin klients intresse, upplever advokaten bevisets tillkomst på samma subjektiva sätt som brottsutredaren. Ett annat svar ges i situationen då advokaten, efter en tids funderingar, kommer till insikt om att ett tidigare inte påtänkt
dokument eller vittne ska åberopas. Bevisets subjektiva existens, för advokatens
del, kan då uppfattas ha uppkommit vid påkomstögonblicket. Den ontologiska
grunden för dokumentet, vittnet och vittnets (potentiella) utsaga måste emellertid
i objektivt hänseende ha uppkommit och manifesterats tidigare. För åklagarens
del kan omständigheter uppdagas under förundersökningen vilka senare kan
2657

Se 58 kap. 2 § p. 4, jfr även bevis inverkan såsom resningsgrundande omständighet i
övrigt enl. 58 kap. 1-3 §§ RB.
2658
Se 26 kap. 3 b § 3 st. RB.
2659
Se 44 kap. 7 b § 1 st. RB.
2660
Om språkliga faktorer vid tolkning av lagtext, se t.ex. Hellner, J., Rättsteori, 2 u., 1994, s.
78.
2661
Se t.ex. avsnitt 3.4.4 och not 1554 i denna avhandling.
2662
Se Lindell, B., Processuell preklusion, 1993, s. 18.
2663
Se Lindell 1987, s. 131 not 96. Lindell har även formulerat en besläktad fråga av ontologisk karaktär om erfarenhetssatsers uppkomst vilken, i likhet med den förra, till synes lämnas
öppen, se a.a., s. 281 ff.
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bedömas få betydelse som bevis. I en sådan situation finns olika tänkbara startpunkter, i stunden för bevisets åberopande, i det ögonblick då beviset första
gången (subjektivt) uppdagades eller vid uppkomsten av det innehåll som beviset
avses representera, alternativt styrka. Även domaren kan anlägga likartade kronologiska perspektiv. Med ett formalprocessuellt betraktelsesätt kan beviset
sägas få existentiell karaktär först när det formellt åberopats, alternativt, när det
utan att ha avvisats, förekommit och lagts till grund för domstolens bedömning
(jfr 35 kap. 1 § 1 st. RB). Ett annat ontologiskt synsätt uppenbaras när domaren
företar en värdering av om beviset är kausalt eller inte till den omständighet som
beviset avser styrka. Även i denna situation kan frågan om bevisets förefintlighet
ges olika svar.

Med användning av Ekelöfs indelningsgrunder och bevisterminologi kan
ordet bevis användas för att beteckna endera bevismedel, bevistema, bevisfakta, hjälpfakta och erfarenhetssatser.2664 I den svenska juridiska litteraturen
tycks denna abstraktion ha erhållit ett väsentligt större genomslag än vad
som ursprungligen synes ha varit avsikten. Ekelöfs föresats tycks främst ha
varit att tillföra termerna som förtydligande komplement till de redan tidigare vaga bevisbegreppen med olika innebörd i RB:s respektive bestämmelser
(bevismedelstermen tillfördes dock inte av Ekelöf, jfr nedan).2665
Trots avsaknaden av en entydig och klar definition av termen bevis har man i
den juridiska doktrinen kategoriserat och betecknat bevis på en rad olika sätt.2666
Några exempel i urval är bevis som benämnts vara alibibevis,2667 efterforskningsbevis,2668 eliminationsbevis,2669 huvudbevis(ning),2670 identitetsbevis,2671 indiciebevis,2672 karaktärsbevis(ning),2673 motsatsbevis,2674 stödbevis,2675 samt åsiktseller slutsatsbevis.2676 respektive sådana som klassats som avgörande,2677 avsikt-

2664

Ekelöfs terminologi har bl.a. redovisats i Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 12 f. Lindell har i en
särskild kontext använt bevis synonymt med erfarenhetssats, se Lindell 1987, s. 131 not. 96
samläst med det refererade stycket i a.a. s. 281 ff. Jfr även de olika sorters erfarenhetssatser
som anförs i avsnitt 3.6.4 i denna avhandling (under personella subjektiva fakta).
2665
Jfr Rättegång I, 8 u., 2002, s. 36 samt Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 19.
2666
Om att ”kategorisera” bevis, jfr t.ex. Diesen i JT 2009–10 s. 518 not 41.
2667
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 18 och 147.
2668
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 401.
2669
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 150 ff. Jfr även Diesen, C. i BEVIS. Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis, 1997, s. 25 ff.
2670
Om huvudbevisning som en benämning för de bevis som åklagaren åberopar i brottmål, se
t.ex. Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 40.
2671
Se t.ex. Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 212. Se även Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 154. Jfr även
uttrycket identifikationsbevisning i Diesen 1993, s. 448 ff. samt t.ex. i RH 2011:35.
2672
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 401.
2673
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 38 samt i a.st not 120 anförda källor.
2674
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 18 och 147.
2675
Se t.ex. Lainpelto 2012, s. 157 ff. och 214 ff. samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 25 f.
2676
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 401.
2677
Se a.a., s. 401.
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liga,2678 concomitanta,2679 demonstrativa,2680 direkta,2681 exklusiva,2682 indirekta,2683 kausala,2684 personella,2685 prospektiva,2686 reella,2687 retrospektiva,2688 statistiska,2689 strukturala2690 och tillfälliga2691.
Vissa av de nu uppräknade kategorierna tycks främst ta sikte på bevisningens
kringliggande omständigheter, dess syften och de teman som bevisen påstås,
antas eller avses styrka. Vissa benämningar tycks ha tillämpas inkonsekvent.2692

Med Ekelöfs kortfattade beskrivning innefattar bevismaterialet allt som
har betydelse för bevisvärderingen.2693 Utöver s.k. bevisfakta innefattas även
t.ex. hjälpfakta och/eller erfarenhetssatser.2694 Ekelöfs anförda princip om det
bästa bevismaterialet tycks även ta sikte på det bevismedel som används i
förhållande till det enskilda fallets beviskedja (jfr nedan).2695
Förhållandet mellan bevismaterial och bevismedel är i detta hänseende
oklart. Denna oklarhet har kommit till uttryck bland annat genom att Ekelöfs
resonemang kring principen om det bästa bevismaterialet ibland omnämns
som principen om det bästa bevismedlet.2696
2678

Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 22 och 257 samt Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 210.
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 401.
2680
Se a.a., s. 401.
2681
Se t.ex. Lainpelto 2012, s. 47 ff. samt 153 ff. Om direkta bevis som benämning för bevis
där bevisfakta har direkt verkan för bevistemat, dvs. med ett sambandskriterium, se t.ex. även
Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 47 samt Diesen, C., BEVIS 10,
2015, s. 210.
2682
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 24 ff.
2683
Se t.ex. Lainpelto 2012, s. 47 ff. samt 153 ff. Om indirekta bevis som benämning för bevis
där bevisfakta inte har någon direkt verkan för bevistemat, se t.ex. även Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 47 samt Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s. 210.
2684
Se t.ex. Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 430 f.
2685
Se t.ex. Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 2 u., 1952, s. 37 f. samt
Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 401.
2686
Se Westberg i föregående not a.st.
2687
Se i not 2685 a.st.
2688
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 401.
2689
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 103, 131, 154 och 156.
2690
Se a.a., s. 130, 139, 159.
2691
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 22 och 257 samt Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 210.
2692
Såvitt gäller t.ex. stödbevisning, se Lainpelto 2012, s. 214.
2693
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 17.
2694
Se a.st.
2695
Se a.a., s. 27 ff. Principen har behandlats i avsnitt 2.5.2.
2696
Jfr t.ex. a.a., s. 26 ff. (bevismaterialet) respektive Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s.
428 ff. och 621 (bevismedlet), samt anmärkningen därom av Mellqvist i SvJT 2011 s. 983 f.
Jfr t.ex. även Lindkvists till synes inkonsekventa begreppsanvändning i JT 2013–14 s. 865
(bevismaterialet) respektive i SvSkT 2015 s. 270 f. (bevismedlet). Variationer förekommer
även i praxis, se t.ex. RH 2001:71 (bevismedlet) respektive JustR:s tillägg i NJA 1992 s. 532
(bevismaterialet). I prop. 1986/87:89 s. 270 omnämns principen om det bästa bevismedlet,
medan de respektive benämningarna har använts synonymt med varandra i andra lagförarbeten, se t.ex. SOU 2001:103 s. 203 jfrt med SOU 1982:26 s. 439.
2679
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Med utgångspunkt i svensk rätt får det sägas vara en grannlaga uppgift att
närmare precisera en exakt innebörd av vad bevismedel innefattar. Viss problematik följer av att ordet kan ges olika innebörd.
De rättsliga förutsättningarna för bevis är reglerade på skilda sätt i olika
bestämmelser. I teorin kan därför tolkningsproblematik uppkomma för varje
enskild bestämmelse i RB där ordet bevis förekommer.
Oenighet kan också uppkomma om hur viss bevisning ska kvalificeras.
Diskussioner om huruvida viss bevisning ska hänföras till editionsbestämmelserna eller exhibitionsbestämmelserna i 38 kap. visavi 39 kap. RB har
exempelvis förekommit i praxis.2697
Att precisera vad som avses med bevismedel har även ansetts vara relevant vid bedömningar av om viss bevisning träffas av preklusionsbestämmelser eller inte i samband med åberopande av bevis i högre instans.2698 Enligt
den gängse uppfattningen i doktrinen är det då bevismedel som åsyftas med
ordet bevis i de processuella preklusionsreglerna.2699 Problematik kan därvid
också uppstå vid bedömningen av om det enligt 43 kap. 2 § RB tillkommit
nytt bevis som grundar att huvudförhandlingen ställs in. Frågor kan t.ex.
även uppkomma om hur beslagsförbudet i 27 kap. 2 § RB ska tolkas.2700 En
ytterligare – och förvisso teoretiskt inriktad – fråga gäller även i vilken utsträckning bevisningen ska anges och preciseras inom ramen för stämningsansökningars obligatoriska bevisuppgifter för att, i förlängningen, undgå
avvisning (jfr 42 kap. 2 § 1 st. p. 3 och 4 § 2 st. RB).2701
2697

Jfr t.ex. NJA 1981 s. 791.
Bestämmelser som rör preklusion av bevis finns bl.a. i 42 kap. 8 §, 42 kap. 15–15 a §§, 43
kap. 10 §, 50 kap. 25 § 3 st., 55 kap. 13 § 1 st. och 58 kap. 1 § 1 st. p. 3 RB, se även FPL 37 §.
Nordh har t.ex. framhållit nödvändigheten av att skilja mellan bevismedel och bevisfakta vid
denna bedömning enligt 50 kap. 25 § 3 st. och 55 kap. 13 § 1 st. RB, se Nordh, R., Praktisk
process I, 2006, s. 114 (med hänvisning till a.a., s. 93). Jfr även t.ex. Lindell, B., Processuell
preklusion, 1993, s. 15 och 95.
2699
Se t.ex. Lindell, B., Processuell preklusion, 1993, s. 240, Heuman i SvJT 1993 s. 255
samt Nordh, R., Praktisk process I, 2006, s. 115. Jfr även resonemanget i SOU 1992:138 s.
118 f.
2700
Se t.ex. NJA 2010 s. 122. HD har i NJA 2015 s. 631 uttalat att beslagsförbudet i 27 kap. 2
§ RB omfattar även annan information än skrift och andra bärare av information än papper (p.
40).
2701
I både dispositiva tvistemål och brottmål ska uppgift om bevis (och bevistema) anges i
stämningsansökan, se 42 kap. 2 § 1 st. p. 3 RB och i svaromål, se 42 kap. 7 § 1 st. p. 4 RB, jfr
även domstolens eller åklagarens utfärdande av stämning i brottmål enl. 45 kap. 4 § 1 st. p. 4
respektive 45 kap. 16 § 2 st. RB samt vid enskilt åtal, 47 kap. 2 § 1 st. p. 4 RB. Att det i bestämmelserna är bevismedel som avses har t.ex. anförts i Lindell, B., Processuell preklusion,
1993, s. 244. Något omdebatterat är huruvida denna skyldighet innefattar all bevisning eller
endast muntlig och skriftlig bevisning i stämningsansökan i tvistemål enligt 42 kap. 2 § 1 st.
p. 3, se t.ex. Rättegång V, 8 u., 2011, s. 37 not 82 med där anförda referenser. Ett ytterligare
krav som uppställs är en relevans mellan beviset och bevistemat, se Lindell 1987, s. 103 f.
samt 150 ff. Fitger m.fl. har anfört att detta i allmänhet inte kan anses utgöra en sådan brist
som föranleder avvisning och att sanktioner i stället kan riktas genom reglerna om ansvar för
2698
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En praktisk fråga som anknyter till avhandlingsämnet rör bedömarens
förmåga att utifrån bevismedlet identifiera felkällor. Frågor som avser både
förtroendeaspekter och rättssäkerhet infinner sig om en domare tror sig
hantera bevisning av en viss beskaffenhet som i själva verket är av en annan.
Centrala delar av problematiken i övrigt har uppmärksammats inom rättsvetenskapen. Såvitt gäller preklusionsbestämmelsen i 50 kap. 25 § 3 st. RB
har Heuman anfört att lagstiftaren till synes inte har beaktat problematiken
som uppkommer i dessa situationer.2702
Även Nordh har uppmärksammat behovet av att närmare precisera innebörden av bevisbegreppet i sammanhang där preklusion görs gällande.2703
Relaterat till beståndsdelarna som sammanställts i avsnitt 4.2 kan några
frågor artikuleras.
Ett exempel är då alternativa representationskriterier åberopas som tillämpbara i den högre instansen, dock för samma avtryck som redan har åberopats i den lägre. Med tillämpning av andra representationskriterier kan ju
informationsinnehållet förändras trots att det t.ex. är fråga om nyttjanden av
ett och samma lagringsmedium med samma ursprungliga innehåll. Frågan
som uppkommer blir då om man ska betrakta detta som ny eller prekluderad
bevisning.
Liknande problematik kan inträffa om alternativa mediala uttrycksformer
åberopas i högre instans. Bedömning av preklusionsfrågor kan aktualiseras
när en självständig fixerad representation, t.ex. en utskrift av ett sms, har
åberopats i den lägre instansen och parten vill åberopa samma innehåll i den
högre – dock genom att direkt framlägga telefonens gränssnitt för personell
gränssnittsackvisition. En variant på samma tema är när en utskrift av ett sms
har åberopats i en lägre instans, och parten i högre instans vill åberopa
identiskt samma informationsinnehåll, som dock härrör från en alternativ
uppsättning digital elektronik (t.ex. den mottagande telefonen i stället för
den avsändande).
Den traditionella indelningen i bevismedel och bevisfakta är i it-miljö
generellt problematisk (jfr vidare nedan).2704 I samband med bevisning i form
av självständiga fixerade representationer finns samtidigt behov av att underlätta analyskravets efterlevnad vid bevisvärderingen. Domaren måste bland
annat kunna särskilja bevisningens informationsinnehåll (respektive normer
och avtryck m.m.) från t.ex. dess representationsform. Med utgångspunkt i
sammanställningen i avsnitt 4.2 behöver ordet bevismedel förhållas till de

rättegångskostnader i 18 kap. 6 och 7 §§ RB, se Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 42 kap. 4 § RB (april 2015, suppl. 78).
2702
Se Heuman i SvJT 1993 s. 246 ff.
2703
Mot bakgrund bland annat av HD:s resonemang i NJA 2004 s. 874, se Nordh, R., InfoTorg Juridik (utg.), Bevis - ett begrepp med många betydelser, 2006-09-25, in fine. Över ämnet preklusion har även Lindell framställt monografin Processuell preklusion (1993).
2704
Jfr t.ex. det anförda i SOU 1992:110 s. 408.
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där angivna beståndsdelarna samt – i förekommande fall – även till synergierna som redovisats i avsnitt 4.3.
En fråga som mot denna bakgrund bör ställas är om själva termen bevismedel – i sig – har någon enhetlig rättslig innebörd och i så fall vilken.
Enligt RB:s lagmotiv utgjorde vittnesbevis, partsförhör under sanningsförsäkran, skriftligt bevis, syn och sakkunnigbevis gemensamt ”kapitlen om de
särskilda bevismedlen” vid balkens tillkomst.2705 Dessa motsvaras i dag av
regleringen i 36–40 kap. RB.2706
En följdfråga blir om denna uppräkning uttömmande anger vad som kan
kallas bevismedel. Genom bl.a. följande uttalande framgår ur lagmotiven att
dessa särskilda, formellt angivna, bevismedel inte utgör någon fullständig
uppräkning av all potentiellt existerande bevisning:
”Såsom bevis kan sålunda tjäna allt, som förekommit i målet, även om det icke
kan inordnas under de i lagen angivna bevismedlen.”2707

Motivuttalandet ger inga klara svar vare sig på frågan om det endast är
RB:s ”särskilda” bevismedel som ska anses utgöra bevismedel, eller frågan
om vad termen egentligen avser.
Ekelöf har om detta redovisat uppfattningen att det även finns andra
bevismedel än de särskilda lagreglerade.2708 I den sjunde upplagan av Ekelöfs
serie Rättegång (fjärde häftet) benämns t.ex. en dyslexiexperts utsagor i ett
intyg som bevismedel.2709 Ekelöf har tidigare även karakteriserat bevismedel
av typen sui generis.2710
Utöver de exempel som han har lämnat kan även följande anföras, betecknade som bevismedel i andra rättsliga sammanhang: varuprov,2711 räkenskapsmaterial,2712 dokument,2713 skriftliga handlingar,2714 urkund,2715 alkohol2705

Se SOU 1938:44 s. 38, jfr även a.a., s. 293 och 384.
RB:s 41 kap., om bevisning till framtida säkerhet, avser inte i sig något bevismedel. Enligt
lagmotiven till bestämmelsen i 41 kap. 1 § RB utgör bevisning till framtida säkerhet en
”möjlighet” och inte ett bevismedel vilket framgår bl.a. ur formuleringen: ”Genom
förevarande paragraf har möjligheten att upptaga bevisning till framtida säkerhet utsträckts
även till andra bevismedel än vittnen. Bevisning kan sålunda upptagas, förutom genom vittne,
genom sakkunnig, syn eller skriftligt bevis.”, se SOU 1938:44 s. 426 (egen kursivering). Jfr
även 20–27 §§ FPL som inleds med rubriken ”Vissa bevismedel”.
2707
Se SOU 1938:44 s. 377, jfr även a.a., s. 38.
2708
Se t.ex. Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 243.
2709
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 15.
2710
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 243 ff. Begreppet är kontextuellt bevisrättsligt anknutet
och är inte att förväxla med det katalogskydd som databaser kan åtnjuta enligt 49 § URL (se
t.ex. prop. 2004/05:175 s. 227 f.).
2711
I 2 § i den nu upphävda bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen
definierades bevismedel som ”räkenskapsmaterial, varuprov och dylikt, som enligt vad som är
särskilt föreskrivet skall tillhandahållas för granskning”, se även prop. 1987/88:65 s. 62. Jfr
även Lindell, B., Processuell preklusion, 1993, s. 249.
2712
Se anförd prop.
2706
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utandningsprov,2716 rättsintyg2717 samt mobiltelefontrafik2718 och mobiltelefonteknik2719.
Som en följd av implementeringar av EU-rättsligt material kan en viss begreppsförskjutning av bevismedelstermen skönjas, bland annat på upphandlingsområdet. I den svenska översättningen av artikel 18.6 i direktiv 2009/81/EG2720
exemplifieras t.ex. ”lämpliga bevismedel, såsom teknisk dokumentation från tillverkaren eller en provningsrapport från ett erkänt organ.” (egen kursivering).2721
Av de ”uppgifter” och ”upplysningar” som betecknats bevismedel i LOU-direktivets2722 bilaga tycks många vara att hänföra till vad Ekelöf benämnt bevisfakta,
som t.ex. ”beskrivning av den ekonomiska aktörens tekniska utrustning”, 2723
”[u]pplysning om tjänsteleverantörens eller entreprenörens utbildnings- och
yrkeskvalifikationer...”,2724 ”[u]ppgift om antal anställda i medeltal per år...”2725
och ”[u]ppgift om vilka verktyg, maskiner och teknisk utrustning som
tjänsteleverantören eller entreprenören förfogar över...”2726

Bevismedelstermen kan emellertid inte definieras enbart genom att ange
olika exempel. En följdfråga blir därför i vilken utsträckning som termen kan
preciseras ytterligare.
Redan före rättegångsreformen riktades kritik mot bevismedelstermens
användning från rättsvetenskapligt håll. Kallenberg uppmärksammade och
anförde (1931) att det rådde oenighet om begreppets innebörd, och uttalade

2713

Se SOU 1992:110 s. 409.
Se Nordh, R., Praktisk process I, 2006, s. 93.
2715
Se SOU 2007:92 s. 49 och 51. Se även prop. 2012/13:74 s. 59.
2716
Se t.ex. LUP-utredningen (Ju 1980:05) om alkoholutandningsprov som bevismedel vid
trafiknykterhetsbrott.
2717
Se t.ex. Edelstam i JT 1997–98 s. 87 samt Ds 2003:3 s. 29.
2718
Se Wennberg i JT 2007–08 passim.
2719
Ibid.
2720
2009/81/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 13 juli 2009 om samordning
av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av
direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (EUT 2009 L 216/76). Direktivet har implementerats
genom lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
2721
Jfr även prop. 2010/11:150 s. 206. Jfr även prop. 2003/04:80 s. 122 där ”upplysningar
som översänts från kommissionen” anges vara ett bevismedel.
2722
Jfr SOU 2014:51 s. 242.
2723
Se del II (c) i bilaga XII till LOU-direktivet.
2724
Se del II (f) i bilaga XII till LOU-direktivet.
2725
Se del II (h) i bilaga XII till LOU-direktivet.
2726
Se del II (i) i bilaga XII till LOU-direktivet. Om konsekvenser av bristfälliga svenska
översättningar av EU-direktiv, jfr även det som anförts i avsnitt 5.2.1.1 i denna avhandling. Jfr
även de exempel som anges under rubriken ”Bevismedel”, i artiklarna 60.1, 60.2 a–b, 60.3 i
LOU-direktivet samt del 1 (a) och del II (a) i bilaga XII till LOU-direktivet (den svenska
översättningen).
2714
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att han för egen del inte ansåg denna term åtnjuta någon status av ”grund[-]
begrepp inom bevisläran”:2727
”...bevismedel äro de yttre medel (verktyg, instrumenta) /---/ genom hvilka
bevisgrunderna framläggas för domaren eller, såsom det också säges, bringas till
hans kännedom.”2728

Även efter rättegångsreformen uppmärksammades att innebörden var
oklar. Liksom Kallenberg tidigare gjort, redovisade också Ekelöf (1949,
1952) att det fanns olika uppfattningar om begreppets innebörd.2729 Ekelöf
anförde därtill (1949) att han själv inte hade lyckats finna någon definition
som kunde tillämpas i alla de fall där bevismedelstermen förekom med ett
juridiskt språkbruk.2730 Han anförde att distinktionen mellan olika bevismedel
främst hörde samman med huruvida dessa ”fakta” var utsagor eller
föremål.2731 Ekelöf framhöll samtidigt även svårigheter med att stringent
upprätthålla den tillhörande indelningen i personella och reella bevismedel,
dvs. mänskliga individers utsagor respektive föremål.2732 Samtidigt
åskådliggjorde Ekelöf även andra distinktionssvårigheter, såväl mellan
bevismedel och bevistema, som mellan bevismedel och bevisfakta.2733
Kallenberg har tidigare belyst problematiken i samband med begreppsanvändningen för bevismedel, bl.a. åtskillnaden mellan bevismedel och bevisgrund,2734
medan Ekelöf har anfört att vissa författare har använt termen bevisgrund i samma lydelse som Ekelöfs bevisfaktum2735.

För egen del uppgav Ekelöf sig använda bevismedel avseende alla processuella arrangemang som åsyftade att tillhandahålla domaren relevanta
fakta.2736 Han gav dock ingen mer fördjupande förklaring till vad ett processuellt arrangemang kunde innefatta och inte. Den moderniserade beskrivningen av bevismedel (1992); som att det ”...utmärks av att det möjliggör för
rätten att iaktta relevanta fakta”2737 reviderades 2009 till lydelsen ”...utmärks
2727

Se Kallenberg, E., Svensk civilprocessrätt Andra bandet IV, 1931, s. 536 samt i a.a., not

16.

2728

Se a.a., s. 537 (not 16).
Se Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 1 u., 1949, s. 344 samt Kompendium över civilprocessen (II), 2 u., 1952, s. 37 f.
2730
Se Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 1 u., 1949, s. 344.
2731
Se Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 2 u., 1952, s. 38 f.
2732
Se a.a., s. 37 f. Jfr dock hur denna indelning upprätthålls i senare upplagor i serien Rättegång, se t.ex. Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 17 samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 23.
2733
Se Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 2 u., 1952, s. 37 f.
2734
Se Kallenberg, E., Svensk civilprocessrätt Andra bandet IV, 1931, s. 536 ff. samt i a.a.,
not. 16.
2735
Se Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 1 u., 1949, s. 339.
2736
Se a.a., s. 344 samt Kompendium över civilprocessen (II), 2 u., 1952, s. 38.
2737
Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 17.
2729
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av att det möjliggör för rätten att ta del av relevanta bevisfakta, hjälpfakta,
erfarenhetssatser eller rättsfakta.”2738
Denna doktrinära användning av bevismedelstermen tycks därmed ha bibehållits ända sedan Kallenberg framförde sin kritik av densamma (1931), jfr
ovan.
Ingen av de anförda beskrivningarna ger någon egentlig definition av bevismedelstermen. Att utröna bevismedelsbegreppets kärna underlättas inte
av att termen bevismedel i några fall också har använts synonymt med bevismaterial (jfr ovan).
Det kan konstateras att de särskilda bevismedlen i RB tar sikte på olika
typer av informationskällor. Gemensamt för vittnen, parter och sakkunniga
är t.ex. att de är fysiska personer som i sig avses förmedla ett informationsinnehåll vilket är ämnat att uppfattas av domaren. Även det skriftliga beviset
avses förmedla ett informationsinnehåll till domaren, dock i en annan, mer
statisk representationsform än genom levande individer. I språkligt hänseende anknyter dessa bevismedel således till informationskällan.
Med Ekelöfs tidigare synsätt är det vid ett vittnesförhör dock inte informationskällan (förhörspersonen) utan själva förhöret som i sig utgör bevismedlet.2739 Vid en jämförelse med vad som uttrycks i den åttonde upplagan
av Ekelöfs Rättegång V uppenbaras här en inkonsekvens. I det senare arbetet
anges bl.a. att det i samband med bevisuppgifterna i 42 kap. är bevismedel,
och inte bevisfakta, som ska uppges (jfr även avsnitt 2.5.2).2740 I detta sammanhang refereras emellertid till ”vittnets namn och bostadsadress”.2741
Bevismedlet avser i detta senare fall således just förhörspersonen, i motsats
till vad som anförts i det förra fallet om förhöret (se ovan).
Att höra en part utan, respektive under, sanningsförsäkran har Ekelöf tidigare också ansett utgöra två skilda bevismedel.2742 Diesen m.fl. har såvitt
gäller tilltalade, målsägande och vittnen benämnt deras utsagor som bevismedel.2743 I doktrinen råder även delade meningar om huruvida det vid förhör
av ett och samma vittne i under- och överinstans, på olika bevisteman, nyttjas två olika bevismedel eller ett och samma.2744 I den sjunde upplagan av
Ekelöfs Rättegång IV anges att ett uppmätt bromsspår efter en bil inte är

2738

Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 23.
Jfr Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 17 f.
2740
Se Rättegång V, 8 u., 2011, s. 36, jfr även Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 42 kap. 2 § RB (okt 2014, suppl. 77).
2741
Se Rättegång V, 8 u., 2011, s. 36.
2742
Jfr Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 17 f.
2743
Se Diesen, C. i BEVIS. Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra
enstaka bevis, 1997, s. 61.
2744
Lindell, som anslutit sig till den senare uppfattningen, har sammanfattat Ekelöfs och Welamsons samstämmiga, visavi Bomans motsatta uppfattningar i detta hänseende, Lindell, B.,
Processuell preklusion, 1993, s. 243 f.
2739
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något bevismedel utan ett bevisfaktum (om bevisfakta, se vidare nedan).2745 I
fallet då en skiljedom åberopats som bevisning har Heuman benämnt såväl
skiljedomen, som uppgifterna och uttalandena däri, bevismedel.2746
I ljuset av det nu anförda är det svårt att utläsa någon definition eller ens
enhetlig innebörd av bevismedelstermen.
Även förhållandet mellan ifrågavarande bevis2747 och skriftligt bevis får
sägas vara oklart. I den sjunde upplagan av Ekelöfs fjärde häfte i serien
Rättegång uttalas att all datalagrad information sannolikt jämställs med
skriftliga bevis, och att det råder viss oklarhet om detta.2748
Uttalandet får tolkas så att det avser förhållandena i den aktuella faktiska
rättstillämpningen och därmed är gjort inom ramen för den deskriptiva
bevisteorin, och inte den normativa.2749
Genom tiderna har flera diskussioner förts i olika sammanhang om huruvida digitalt lagrad information kan inordnas under rekvisitet handling.2750
Man har i olika sammanhang kommit till olika slutsatser.
I samband med diskussionerna om offentlighetsprincipen har handlingsbegreppet
t.ex. givits en bred innebörd, och även explicit kompletterats av regler för tekniska upptagningar2751 respektive upptagningar för ADB2752. I samband med regleringen för skyddsåtgärder vid immaterialrättsintrång överläts i stället handlingsbegreppets avgränsning åt rättstillämpningen.2753

Diskussioner har även förts i ljuset av det nära sambandet mellan handlingsbegreppet och urkundsbegreppet.2754 I brottstypen urkundsförfalskning
ingår sedan 2013 bland annat även rekvisitet ”en elektronisk handling som
upprättats till bevis” enligt 14 kap. 1 § 2 st. p. 2 BrB.2755
Syn avviker på flera sätt från RB:s övriga särskilda bevismedel. I språkligt
hänseende har det t.ex. bäring på ett mänskligt sinne i stället för på informationskällan. Genom bevismedlet syn avses informationsinnehållet förmedlas
genom att domstolsledamöterna betraktar andra informationskällor än perso2745

Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 23.
Se Heuman i JT 2011–12 s. 657 och 662.
2747
Med ifrågavarande bevis avses avhandlingens studieobjekt, jfr avsnitt 1.3.3.5.
2748
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 255.
2749
Om skillnaderna häremellan, se i not 319 i denna avhandling a.st.
2750
Se t.ex. SOU 1992:110 s. 106 ff., SOU 1996:40 s. 59 ff., SOU 1997:39 s. 493 ff., Ds
2003:29 s. 95 ff., Ds 2006:6 s. 126 och prop. 1999/2000:117 s. 37 ff.
2751
Jfr det som i 2 kap. 3 § 1 st. TF benämns ”upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på
annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.”
2752
Jfr det som i 2 kap. 3 § 2 st. 2 men. TF benämns ”upptagning för automatiserad behand[-]
ling”.
2753
Se prop. 1998/99:11 s. 54 ff.
2754
Se t.ex. SOU 1992:110 s. 249 ff. samt SOU 2007:92 s. 11 ff. och 40 ff. Om det nära sambandet mellan urkundsbegreppet och skriftligt bevis, se t.ex. Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 209.
Jfr även Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 257.
2755
Se vidare prop. 2012/13:74 s. 42 ff. samt 64.
2746
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ner och skrift på papper, som t.ex. fastigheter, föremål och platser (se 39
kap. 1 och 5 §§ RB). Även skriftliga handlingar och urkunder kan, enligt
flera författare, göras till föremål för domarens syn i de fall då informationsinnehållet består av något annat än själva skriftens intellektuella innehåll,2756
”innebörd”2757 eller ”tankeinnehåll”2758 som annars sagts utgöra skriftligt
bevis.2759
Fitger m.fl. har ansett syn vara ett missvisande uttryck, dels eftersom det kan
avse även andra sinnesförnimmelser som t.ex. hörsel, smak, känsel eller lukt,
dels för att synförmågan kan ha lika stor betydelse såvitt gäller andra bevismedel.2760 Domaren måste ju t.ex. själv förnimma informationsinnehållet oavsett
om det inordnas under skriftligt bevis, förhör med vittne eller sakkunnigutlåtande.2761 Också Ekelöf har framhållit uttryckssättet syn som ”skäligen
missvisande”.2762 Kallenberg har tidigare, utöver den ovan anförda kritiken, även
riktat generell kritik mot den bevisrättsliga begreppsbildningen i allmänhet.2763

Med utgångspunkt i lagmotiven tycks syn användas som en sorts uppsamlande benämning för all bevisning som inte låter sig inordnas under reglerna
för de övriga särskilda bevismedlen.2764 Denna utgångspunkt är även förenlig
med vad t.ex. Ekelöf har anfört beträffande varuprov, nämligen att det är bevismedlet syn som möjliggör för domstolen att iaktta ett sådant föremål.2765
Med denna utgångspunkt skulle ett varuprov i sig dock inte vara ett
bevismedel i RB:s mening,2766 trots att det ofta anförs som ett sådant, och
t.ex. tidigare har rubricerats som bevismedel i 2 § i (den nu upphävda) bevissäkringslagen (1975:1027) för skatte- och avgiftsprocessen. Alternativt
skulle ett bevismedel, synen, användas för att förnimma ett annat bevismedels (varuprovets) innehåll.
Av intresse i sammanhanget är även att Ekelöf räknat upp en rad olika
informationsrepresentationer såsom hänförliga till just bevismedlet syn,
exempelvis uppspelning av en grammofonskiva, en film, ett tv-program eller
2756

Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 256.
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 209.
2758
Se Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s. 526.
2759
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 256, jfr även a.a., s. 276; Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 209
samt i föregående not a.st.
2760
Se under rubriken ”Bevisföringen” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 39 kap. RB (april 2015, suppl. 78).
2761
Jfr SOU 1938:44 s. 43. Jfr t.ex. Kallenberg, E., Svensk civilprocessrätt Andra bandet IV,
1931, i not. 16.
2762
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 222.
2763
Se t.ex. Kallenberg, E., Svensk civilprocessrätt Andra bandet IV, 1931, i not. 16.
2764
Jfr t.ex. motivuttalandet i SOU 1938:44 s. 43: ”Till syn hänföres dock endast sådan rättens
iakttagelse, som ej förmedlas av något annat bevismedel.” (egen kurs.).
2765
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 222.
2766
I lagmotiven betecknas varuprov, tillsammans med fotografier och vapen, som föremål, se
SOU 1938:44 s. 417.
2757
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förevisning av kartor, skisser, teckningar och fotografier (jfr t.ex. avsnitt
2.4.1.1).2767
I denna kontext har han också anfört att ljudband och ljudupptagningar
som innehåller samtal bör behandlas som skriftligt bevis.2768 Detta motiveras,
enligt Ekelöf, av att förutsättningarna för editionsplikt liknar de för exhibitionsplikt och att gränsdragningen därmed skulle vara utan större betydelse.2769
I en fotnot i sjätte upplagan från 1992 av Ekelöfs fjärde häfte i serien Rättegång framhålls en ytterligare motivering, nämligen att äkthetsfrågor bedöms
på i princip samma sätt för ljudband som för skriftliga bevis.2770
I ljuset av vad som framhållits tidigare i denna avhandling om informationsrepresentationer som bevis, kan detta senare påstående inte kvarstå
oemotsagt.2771 Så som har visats ser de respektive beviskedjorna väsentligt
annorlunda ut för informationsrepresentationer jämfört med annan direkt
bevisning. Detta får inverkan även på bevisvärderingen, inte minst vad gäller
identifieringen av felkällor. Respektive beviskategori måste därmed värderas
med en annorlunda systematik. Även äkthetsfrågor måste därmed bedömas
på olika sätt för respektive beviskategori. Det nu anförda leder till att fundamentalt olika sammansatta typer av bevis som behöver värderas på olika sätt
likväl skulle kvalificeras som skriftliga. Detta kan antas försvåra för domstolen att uppfylla analyskravet och får även i övrigt anses vara en rättstekniskt
olämplig lösning (jfr även det ovan anförda beträffande uttalandet om ”den
datalagrade informationen” i Ekelöfs fjärde häfte i serien Rättegång).
Utifrån vissa av underinstansernas domsmotiveringar tycks olika bevismedelstillämpningar förekomma vid bevisupptagning av bilder och filmer. Såväl reglerna för syn som skriftligt bevis har tillämpats. Exempelvis kan formuleringen:
”Tingsrätten har på åklagarens begäran hållit syn på bildfiler och lyssnat på ljudinspelningar”2772 jämföras med: ”Åklagaren har som skriftlig bevisning åberopat
videofilm och fotografier.” 2773 respektive: ”Rätten har vidare hållit syn på fotografier.”2774
I nyare praxis har exhibitionsreglerna tillämpats för ljudfiler.2775 Med anledning av rättsfallen NJA 1981 s. 791 och NJA 1992 s. 307 har Lindeberg även
jämställt ljudband med bland annat film.2776

2767

Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 222 samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 276.
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 222 not 1C samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 276.
2769
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 222 not 1C in fine samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 276.
2770
Se Rättegång IV, 6 u., 1992 s. 222 not 1C in fine. Denna fotnotshänvisning finns dock inte
i Rättegång IV, 7 u., 2009.
2771
Se avsnitt 4.6.
2772
Ur TR:ns domskäl i NJA 2008 s. 946.
2773
Ur TR:ns domskäl i NJA 2002 s. 533.
2774
Ur domskälen i Umeå tingsrätts dom 2012-02-21 i mål nr B 2553-11.
2775
Se t.ex. Hovrättens för Västra Sverige beslut 2010-10-29 i mål nr ÖÄ 3345-10. Fitger har
anfört att viss analogivis tillämpning från 38 kap. då kan bli aktuell, Fitger, P. m.fl., Zeteo
(utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 39 kap. 5 § RB (okt 2014, suppl. 77).
2768
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I övrigt kan bedömningen även, som tidigare anförts, ha bäring på andra
regler, som t.ex. beslagsförbudet i 27 kap. 2 § RB. Att utan omsvep hänföra
informationsrepresentationer till t.ex. skriftligt bevis kan således även få
andra konsekvenser än enbart vad beträffar editions- och exhibitionsplikt,
inte minst vad gäller identifieringen av bevisningens felkällor.2777
Härutöver kan även framhållas att äkthetsprövningar av ljud- och/eller
bildupptagningar har kommit att bli betydligt mer komplexa till följd av den
tekniska utvecklingen under de senaste decennierna. Förutsättningarna är
således mycket annorlunda än vid tiden för Ekelöfs uttalanden.
Under 2000-talet har vid NFC framtagits drygt femton olika standardförfaranden
för auditiva äkthetsanalyser respektive äkthetsanalyser av dokument.2778 Dessa
kompletteras av ytterligare drygt 70 relaterade standardförfaranden, handhavandebeskrivningar, metodbeskrivningar och instruktioner. Vid bifall till editionseller exhibitionsyrkande, med stöd i praxis som avser analoga auditiva eller
audiovisuella medier, bör domstolen under alla omständigheter i domskälen ge
uttryck för att domstolen har övervägt skillnaderna mellan digitala respektive
analoga lagringsmedier.

Dessa Ekelöfs – enda – rationes kan således inte längre anses vara adekvata nog i sig för att utan vidare hänföra t.ex. en filminspelning i form av
ett filformat, eller ljudupptagning i form av en ljudfil, till skriftligt bevis.
När det gäller bevismedlet syn har Ekelöf vidare anfört att det är objektet
därför som ”utmärker” bevismedlet, inte sättet för iakttagandet. 2779 Även på
detta sätt skiljer sig syn från de övriga bevismedlen i RB.
Även Datastraffrättsutredningen har påpekat att kvasimateriella abstrakta
objekt i it-miljö medför betydande och generella avgränsningsproblem.2780
Enligt vad som anges om sakkunnigbeviset i den sjunde upplagan från
2009 av Ekelöfs fjärde häfte i serien Rättegång IV kan detta, såsom bevismedel, bland annat avskiljas genom informationsinnehållets gestaltade form
(muntlig visavi skriftlig).2781 Det skulle med detta synsätt handla om två olika
bevismedel i fallet då en och samma sakkunnig först avger ett skriftligt utlåtande, och sedan hörs muntligen inför domstolen. Detta skulle bli fallet, trots
att det handlar om ett resultatmässigt likartat nyttjande av en och samma
kunskapskälla.2782
Denna uppfattning är svår att förena med t.ex. HD:s uttalanden i NJA
2011 s. 241. Fallet gällde huruvida en revisionspromemoria, upprättad av en
2776

Se Lindeberg i JT 2002–03 s. 852, refererat i SOU 2012:55, Del 2, s. 131, bilaga 7 (se
även i övrigt SOU 2012:55 s. 129 ff.).
2777
Jfr dock häremot, såvitt gäller ”videofilm med tal”, Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 256.
2778
Se NFC:s (SKL) standardförfaranden i serien Do-SF001–Do-SF031.
2779
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 222 not 1C samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 276.
2780
Se SOU 1992:110 s. 96 f. samt 143.
2781
Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 23 i not 48.
2782
Jfr Heuman i SvJT 1993 s. 246 ff.
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revisor, kunde göras till föremål för edition i samband med ett konkursbos
återvinningstalan. HD anförde i sammanhanget att det egentliga bevismedlet
är den sakkunnige, och att skriftformen endast är ett medium för den sakkunniges upplysningar.2783
Heuman har tidigare ställt frågan om vad som egentligen menas med bevismedel.2784 Han har, såvitt gäller preklusionsregeln i 50 kap. 25 § 3 st. RB,
framfört slutsatsen att olika tolkningsalternativ är möjliga. 2785 Enligt Heuman
förutsätts samtidigt även att man noggrant undersöker konsekvenserna av
respektive tolkningsalternativ för att kunna tillmäta begreppet rätt innebörd.2786
Westberg har påpekat att den aktuella åtskillnaden mellan olika bevismedel speglar den syn på kunskap, bevis och informationsåtkomst som rådde
vid RB:s tillkomst under 1930-talet.2787 Han har formulerat kritiska frågor om
”kategoritänkandet” bakom denna traditionella bevismedelsindelning och
om huruvida den är en produkt av en svunnen tid.2788
Vad som i RB:s lagmotiv har benämnts omedelbart respektive medelbart
relevanta omständigheter har enligt Ekelöf åsyftat att skilja omständigheter
som innebär en rättsföljd (rättsfakta), från omständigheter av betydelse som
bevis (bevisfakta).2789
Termen rättsfakta tycks användas konsekvent och kommer i det följande
inte att behandlas särskilt.2790
Innan termen bevisfakta behandlas kan något sägas om termen bevistema.
Med Ekelöfs beskrivning är bevistemat existensen av ett faktum, i förhållande till existensen av andra fakta.2791 I den sjunde upplagan av Ekelöfs serie
Rättegång (femte häftet) beskrivs bevistemat som uppgiften om vad som ska
styrkas med varje bevis.2792
Bevistemat avser således de händelseförlopp, omständigheter eller förhållanden som ska bevisas. Bevistemat måste, enligt Lindell, formuleras så att
det uttrycker ett påstående som kan verifieras eller falsifieras.2793 Bevistemat
är, som tidigare anförts, en av flera bevisuppgifter som enligt olika bestäm2783

Se NJA 2011 s. 241, pp. 3–4. HD:s tillämpade kriterier för distinktionen mellan vittne respektive sakkunnig har ifrågasatts av Westberg i JT 2011–12 s. 355 ff., jfr även Westberg i JT
2013–14 s. 305 ff. (särskilt i a.a., not 19).
2784
Se Heuman i SvJT 1993 s. 246 ff.
2785
Se a.a., s. 256.
2786
Se a.a., s. 257.
2787
Se Westberg i JT 2011–12 s. 358.
2788
Se a.st.
2789
Se Ekelöf, P. O., Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper, 1956, s. 57.
2790
Om termen rättsfakta, se Rättegång I, 8 u., 2002, s. 40 f. Jfr även Rättegång IV, 6 u.,
1992, s. 13 samt i a.a., not 5.
2791
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 12 f.
2792
Se Rättegång V, 7 u., 1998, s. 38.
2793
Se Lindell 1987, s. 174. Lindell har utförligt behandlat kraven på bevistemats formulering
i a.a., s. 172 ff.
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melser i RB är obligatoriska för parter att ange (jfr avsnitt 2.5.2).2794 Det
kommer till uttryck främst i formuleringar av typen ”...vad som skall styrkas
med varje bevis...” respektive ”...den omständighet, som skall styrkas
därmed...” etc. (jfr den ovan anförda distinktionen mellan omständighet och
bevis).2795
Termen bevistema tycks, i likhet med rättsfakta, användas konsekvent och
kommer i det följande inte att behandlas vidare.
Det finns dock anledning att undersöka begreppsbildningen kring termen
bevisfakta, framför allt vad gäller gränsdragningen mot termen bevismedel.
En tidig användning av bevisfaktatermen var genom Ekelöfs ”lancering” av
densamma år 1949.2796 Han beskrev då att bevisfakta utgjordes av de övriga
led i beviskedjan som inte var det slutliga ledet.2797 Med det slutliga ledet avsågs rättsfaktumet, alternativt moment av rättsfaktumet.2798 Med detta synsätt
är beviskedjans första led ett bevisfaktum och det sista ledet bevistema, samtidigt som varje mellanliggande led är såväl bevisfaktum för det närmast
efterföljande och bevistema för det närmast föregående ledet.2799
Såvitt gäller vittnesbevis har Ekelöf tidigare angett att domarens iakttagelse av vad vittnet säger utgör bevisfakta.2800 I den sjunde upplagan av
Ekelöfs serie Rättegång (fjärde häftet) anges även att en dyslexiexperts iakttagelser är bevisfakta.2801 Tidigare har Ekelöf dock även hänvisat till en annan författare som, i sin tur, anfört att en iakttagelse utgör ett bevismedel.2802
Till bevisfakta skulle, med Ekelöfs synsätt, även höra övrigt sidomaterial
med supplerande information, som t.ex. ett förhörssubjekts kroppsspråk,
gestikuleringar, ansiktsminer, fraseringar, pauseringar eller teaterviskningar.2803 En särskild typ av bevisfakta, t.ex. spår som tas till vara under förundersökning, har benämnts indicier (jfr avsnitt 3.6.4).2804

2794

Uppgift om bevistemat regleras, utöver i de bestämmelser som anges i avsnitt 2.5.2, bl.a.
även i 6 kap. 4 §, 35 kap. 10 §, 41 kap. 2 §, 42 kap. 6 §, 42 kap. 8 §, 42 kap. 22 §, 45 kap. 10
§, 45 kap. 17 §, 47 kap. 6 §, 50 kap. 4 §, 50 kap. 9 §, 51 kap. 4 §, 51 kap. 9 §, 52 kap. 3 §, 52
kap. 8 §, 55 kap. 3 §, 55 kap. 9 §, 56 kap. 3 §, 56 kap. 8 § och 58 kap. 5 § RB samt 4 § 2 st.
FPL.
2795
Ibid.
2796
Se Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 1 u., 1949, s. 339.
2797
Se a.st.
2798
Se a.st.
2799
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 124.
2800
Se a.st.
2801
Se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 15.
2802
Se Ernst Tryggers exempel återgivet i Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 124 f. (not 4).
2803
Ekelöf har tidigare framfört att en parts minspel kan utgöra bevisfakta, se Ekelöf, P. O.,
Processuella grundbegrepp och allmänna processprinciper, 1956, s. 57.
2804
Att indicier tillhör bevisfakta, se a.st. Om spår som bevisfakta, se även t.ex. Svensson, A.,
Kriminalteknik, 1979, s. 1. Jfr även exemplet med bromsspår efter en bil i Rättegång IV, 6 u.,
1992, s. 16.
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I den sjunde upplagan av Ekelöfs serie Rättegång (fjärde häftet) har bevisfakta beskrivits som existensen av ett eller flera bevisande fakta. Vad
faktabegreppet inrymmer i detta sammanhang förklaras inte. Huruvida redan
blotta påståenden om sådan existens kan kvalificeras som bevisfakta är utifrån detta uttalande oklart.
Även Westberg har anfört att bevis till innehållet består av ett faktum eller
flera fakta.2805 Westberg har i detta hänseende utvecklat ståndpunkten och
anfört att bevisfakta kan uppfattas som en missvisande term eftersom de inte
avser några belagda fakta.2806
Lindell har anfört att det i detta hänseende, från logisk synpunkt, är lämpligare att betrakta själva påståendet (eller utsagan) som ett faktum.2807
Något som ytterligare bidrar till spörsmålen kring faktabegreppet i detta
sammanhang är att bevisfakta tycks kunna påverkas av s.k. hjälpfakta – som
i sig inte heller avser några belagda fakta.2808
5.3.1
Slutsatser
Av det anförda framgår att en fördjupande diskussion bör föras om förhållandet mellan ifrågavarande bevis och vissa delar av den processuella bevisterminologin.
Är den befintliga bevisterminologin adekvat för den ifrågavarande bevisningen?

Ordet bevis har med utgångspunkt i svensk rätt ingen entydig innebörd för
traditionella förhållanden i personell miljö.
Vad Ekelöf har benämnt bevisfakta och hjälpfakta består av explicita påståenden och/eller implicita antaganden om (positiv) existens eller (negativ)
icke-existens av olika händelseförlopp, omständigheter, förhållanden och
föremål m.m.2809 När påståendena och antagandena avser informationsrepresentationer i it-miljö innehåller de, i sin tur, samtidigt implicita påståenden
och antaganden om normer och avtryck. Dessa påståenden/antaganden görs
samtidigt gällande med anspråk på att, helt eller delvis, kunna leda till slutsatser om (dvs. bevisa) existenser av andra händelseförlopp, omständigheter
eller förhållanden (bevistema)2810.

2805

Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 403.
Om denna problematik, se t.ex. a.a., s. 401 ff.
2807
Se Lindell 1987, s. 172 f. Se även Pattersons liknande uppfattning om fysiska föremål
(1965) som har redovisats i Lainpelto 2012, s. 64 not 242.
2808
Om hjälpfakta som en omständighet vilken påverkar bevisvärdet av bevisfakta, antingen
positivt eller negativt, i förhållande till bevistemat, se Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 19. Jfr även
Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 14 och 127 ff.
2809
Jfr Lindell 1987, s. 172 f.
2810
Bevistemat ska därefter, helt eller delvis, i sin tur subsumeras – eller inte subsumeras –
under rättsfakta.
2806
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Med denna respektive innebörd tycks båda termerna rättsfakta och bevistema kunna användas utan att vålla några problem i samband med
ifrågavarande bevis.
När bevistemat avser informationsrepresentationer innehåller själva temat samtidigt också implicita påståenden och antaganden om normer och avtryck. Mot
bakgrund av regleringen av bevisuppgifterna kan även dessa påstående och antaganden komma att behöva uttryckas explicit i stämningsansökan. 2811

Termen bevisfakta (liksom hjälpfakta) blir med utgångspunkt i Ekelöfs
synsätt dock problematisk att särskilja från bevismedelstermen för ifrågavarande bevis. Av det ovan anförda framgår att bevismedel och bevisfakta bitvis sammanblandas i Ekelöfs m.fl. diskussioner, redan vad gäller traditionella förhållanden och personell miljö. Förhållandet har även uppmärksammats
i Welamsons m.fl. analys.2812
Bevismedelstermen präglas i sig av en lång historik av otydlighet. Bevismedlen består i RB:s mening av de uppräknade rubrikerna i 36–40 kap. Vad
gäller termens innebörd har man i olika juridiska sammanhang emellertid
gått längre än lagstiftaren. Bevismedelstermen har även använts för att beteckna endera:









informationsinnehållet (innehållet i experters utlåtanden i form av
t.ex. intyg samt rättsliga rekvisit som t.ex. rättsintyg och urkund respektive faktiska underlag som räkenskapsmaterial m.m.),
informationsinnehållets bärande subjekt och objekt (karakteriserade i
dels personers rättsliga attribut som vittne, part, målsägande, sakkunnig, dels benämningar på olika föremål som varuprov m.m.),
sätt på och former under vilka informationsinnehållet utvinns (t.ex.
genom samtal eller betraktelser),
informationsinnehållets mediala uttrycksform (t.ex. att utsagor från
personer avges muntligen och att fixerade representationer företes i
skriftform m.m.) och
benämningar på informationsrepresentationer och tekniska förutsättningar (t.ex. alkoholutandningsprov, mobiltelefontrafik m.m.).

Bevismedelstermen har således ingen enhetlig användning eller klar entydig innebörd. Vad bevismedlet åsyftar kan också variera beroende på om
beviset representeras av en person eller av ett föremål. Samtidigt är olika
tolkningsalternativ möjliga för olika regler.

2811

Om denna reglering, se noterna 944–946 i avsnitt 2.5.2.
Beträffande sådana sammanblandningar i diskussioner om preklusionsbestämmelserna i
50 kap. 20 § 3 st. RB, jfr t.ex. Welamson, L. och Munck, J., Rättegång VI, 4 u., 2011, s. 92.
2812
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I den finska strafflagen definieras bevismedelstermen med utgångspunkt i straffrättsligt ansvar för förfalskningar – inbegripet sådana som är datorrelaterade
enligt följande: ”...handlingar och kopior av en handling, märken, stämplar,
registerskyltar, ljud- och bildupptagningar, upptagningar som gjorts med
registrerande mätinstrument, räkneapparat eller annan motsvarande teknisk
anordning samt upptagningar som lämpar sig för automatisk databehandling, om
de används eller kan användas såsom rättsligt betydelsefulla bevis om rättigheter,
förpliktelser eller fakta.”2813

Problematiken tilltar genom de svårigheter som föreligger med att stringent avgränsa och definiera bevismedlets identitet i it-miljö. I samband med
Datastraffrättsutredningens regleringsförslag beträffande husrannsakan i itmiljö uttalades (1992) bl.a. att bevismedel i denna miljö berör såväl fysiska
föremål (t.ex. datorer, utskrifter m.m.) som själva representationen av uppgifterna (data, bildskärmsvisning m.m.).2814 Så som framgår av konsolideringen i avsnitten 4.1–4.3 kan beröringspunkterna därtill göras betydligt fler
än så (jfr även nedan).
Utifrån Ekelöfs begreppsanvändning skulle bevismedlet utmärkas av att
göra det möjligt för domstolen att ta del av bland annat relevanta bevisfakta
och hjälpfakta. En rad olika objekt kan därmed i it-miljö komma i fråga som
tänkbara bevismedel. Ett exempel kan tas med utgångspunkt i situationen då
ett undersökande subjekt har genomfört en missivdriven it-undersökning av
en hårddisk och redovisat resultaten i ett skriftligt utlåtande, som sedan förevisas genom PowerPoint-visning.
På makronivå skulle som bevismedel då exempelvis kunna anses tjäna
såväl den undersökta hårddisken som det undersökande objektets lagringsmedium, pappersdokumenten med det upprättade skriftliga utlåtandet, maskinvaran (inklusive de lagringsmedier) som används i samband med presentationstekniken (dator) och samtliga användargränssnitt såsom skärmar,
högtalare, projektorer och projektordukar, kablage och/eller de programvaror (representationskriterier) som används i samband med presentationstekniken (Microsoft PowerPoint m.fl.)
På (intramaskinell) mikronivå kan bevismedelsdiskussionen fördjupas
ytterligare. Respektive lagringsmedium kan som ovan anförts betraktas som
en chassienhet och då utgöra ett bevismedel. Lagringsmediets respektive beståndsdelar kan emellertid också betraktas som bevismedel. Exempel härpå
är hårddiskens respektive magnetskivor och/eller läshuvuden.
Samtliga nu uppräknade komponenter och element möjliggör ju för domstolen att ta del av relevanta bevisfakta och hjälpfakta i exemplet.
När domaren iakttar informationsrepresentationerna på skärmen, projektorduken eller i utskrift, betraktar domaren samtidigt även ett samlat resultat
av IR-kedjorna i beviskedjans övriga led (jfr avsnitten 2.4.1.3 och 4.6). I de
2813
2814

Om definitionen (i 33 kap. 6 §) i den finska strafflagen, se t.ex. SOU 2007:92 s. 74 f.
Se SOU 1992:110 s. 353 f. samt 372.
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processuella arrangemang som åsyftar att tillhandahålla domaren relevanta
fakta, och som Ekelöf benämnt bevismedel, ingår då även de övriga led i
beviskedjan som inte är det slutliga ledet, vilka Ekelöf benämnt bevisfakta.
Bevismedel och bevisfakta konvergerar då.
Beskrivningen, att bevismedlen ”utmärks” av att de möjliggör för domstolen att ta del av relevanta bevisfakta, hjälpfakta, erfarenhetssatser eller
rättsfakta, erbjuder i dessa fall ingen distinktion mellan termerna.2815 Det är
således inte alltid möjligt att utifrån detta synsätt dra en skarp skiljelinje mellan bevismedel och bevisfakta för ifrågavarande bevis. Att gränserna mellan
bevisfakta och bevismedel blir flytande i it-miljö kan även sägas sammanhänga med Datastraffrättsutredningens tidigare uppmärksammanden, att det
såvitt gäller ”IT-lagrat material” endast finns originalinnehåll men inget
originalexemplar.2816 Detta bedömdes vara en problematisk utgångspunkt i
samband med beslag och för digitala dokument som urkunder i it-miljö.2817
Gränsdragningsproblematik mellan informationsinnehåll och informationsbärare
i it-miljö uppmärksammades även i samband med moderniseringen av TF:s
handlingsbegrepp. I samband med regleringen av s.k. ADB-upptagningar (jfr 2
kap. 3 § 2 st. 2 men. samt 3 st. TF) underströks i lagmotiven att objektet för regleringen var själva informationsinnehållet – inte lagringsmediet.2818

Denna särskilda problematik accentueras av det stora genomslag som bevisfaktatermen har haft i praktiken.2819 Här bör uppmärksammas att Ekelöf
för egen del har understrukit att termerna bevismedel och bevisfaktum inte är
avsedda att i alla sammanhang användas så som han har gjort.2820
En slutsats blir att det förmodligen inte är en framkomlig väg att vidare
söka förhålla endast termerna bevisfakta, hjälpfakta eller bevismedel till den
ifrågavarande bevisningens särpräglade förutsättningar.2821 I stället återstår att
för varje enskild bestämmelse i RB avgöra vad bevis respektive omständighet innefattar, så som både Heuman och Nordh (m.fl.) har förespråkat avseende annan bevisning. Det innebär att pröva och förhålla innebörden av termerna omständighet och bevis för varje respektive enskild bestämmelse i RB
till samtliga av den ifrågavarande bevisningens respektive beståndsdelar.
2815

Den skiljelinje mellan muntliga bevis och andra bevis som 1999 års rättegångsutredning
anförde i sitt slutbetänkande bringar heller ingen klarhet i frågan, jfr SOU 2001:103 s. 201.
2816
Om dessa diskussioner och problematiken i samband med avgränsningen av ”IT-material”
vid beslag, se t.ex. SOU 1992:110 s. 305, 345, 369, 372 och 375. Om motsvarande problematik i samband med urkunder, se t.ex. a.a., s. 257, 290, 296, 298 och 587.
2817
Ibid.
2818
Se prop. 1973:33 s. 72 och 74 f., jfr OSK:s uttalanden i SOU 1972:47 s. 65. Jfr häremot
förslaget i motsatt riktning avseende konkreta föremål i SOU 1972:47 s. 72 f. (samt s. 15).
2819
Om detta genomslag, jfr t.ex. Rättegång I, 8 u., 2002, s. 40 not 90.
2820
Se Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 19.
2821
Jfr den tentativa ansatsen i IRI-rapport 1995:1, s. 32 ff. Vissa frågor om bevismedel i itmiljö har även behandlats i SOU 1992:110 s. 408 ff.
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Med ledning av sammanställningen i avsnitten 4.1–4.3 kan man konstatera att det finns beståndsdelar hos den ifrågavarande bevisningen som över
huvud taget inte inryms i den vedertagna bevisterminologin. Hit hör bl.a. det
som här benämnts avtryck, normer, avtrycksstrukturer (t.ex. filformat), det
avsedda mänskliga sensoriska förnimmelsesättet, mellanliggande representationsled och synergier. Att, som Heuman har föreslagit,2822 undersöka konsekvenserna av varje respektive tolkningsalternativ kan, i ljuset av dessa
beståndsdelar, således komma att bli en krävande uppgift för domstolen.
Eftersom dessa beståndsdelar saknar vedertagna juridiska benämningar är
det samtidigt oklart om, och i så fall hur, de ska förhållas till redan befintliga
och vedertagna benämningar.
Några av dessa begreppsmässiga luckor har i doktrinen kommit att fyllas
på olika sätt av olika författare.
För att belysa fall då samma information, som härstammar från en och
samma informationskälla, representeras på olika sätt har Westberg t.ex. använt alternativbegreppet framställningsformer som ett komplement till bevismedel.2823 Westberg har samtidigt framhållit att begreppet framställningsform
inte används i RB, och att det inordnas under vad som i RB betecknas bevis,
vilket jämställs med bevismedel.2824 Dessa framställningsformer tycks kunna
avse vad som här inordnas under dels mediala uttrycksformer, dels mellanliggande representationsled.
Schelin har (2006) för sin del resonerat i termer av presentationsformatets
betydelse för en utsagas bevisvärde.2825 Hon tycks, i likhet med Westberg,
avse vad som här inordnas under mediala uttrycksformer och mellanliggande
representationsled.
Heuman har i en preklusionskontextuellt inriktad analys av bevismedelsbegreppet framhållit att en och samma (vittnes)bevisning kan komma att
presenteras för domaren i många olika bevisningsformer.2826 I samband med
en diskussion om förevisning av bevis i rättssalen med hjälp av presentationsteknik har han bl.a. även resonerat i termer av alternativa presentationsformer2827 och presentationssätt2828. Dessa benämningar kan sorteras under
vad som i avsnitten 4.2–4.3 har benämnts dels medial uttrycksform, dels
mellanliggande representationsled.

2822

Se Heuman i SvJT 1993 s. 257.
Se Westberg, P., Anskaffning..., 2010, s. 433.
2824
Se a.st. samt i a.a., not 77. Jfr även Nordh som antyder att det finns olika former av bevismedel, se Nordh, R., Praktisk process VI, 2009, s. 17.
2825
Se Schelin 2006, s. 128 ff. och s. 168.
2826
Se Heuman i SvJT 1993 s. 246 ff.
2827
Se Heuman, L. i Festskrift till Peter Seipel, 2006, s. 260.
2828
Se a.a., s. 262.
2823
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I Hultmarks tidigare behandling av vad hon benämnt elektroniska bevismedel
(1998)2829 anges allmänna (odefinierade) exempel som här sorterar under benämningar på olika informationsrepresentationer (jfr ovan).

I doktrinen har således olika begrepp använts, med i viss mån oklar innebörd, för att beskriva vissa av de särskilda fenomen som uppträder i samband
med ifrågavarande bevis.
I den åttonde upplagan av Ekelöfs första häfte i serien Rättegång (2002)
betonas bl.a. vikten av att i juridiska sammanhang söka ge processrättens
respektive termer och begrepp en enda klart fixerad juridisk-teknisk betydelse.2830
Sammantaget blir konklusionen av det nu anförda att det föreligger konkreta uttryck för ett behov av att komplettera RB med ändamålsenligt anpassade grundbegrepp för ifrågavarande bevis. Mot bakgrund av det hittills anförda, samt av det tidigare motiverade preciseringsbehovet i samband med
identifieringen av felkällor, finns således behov av att ge bevisningens
beståndsdelar ändamålsenliga och enhetliga benämningar som begreppsmässigt kompletterar RB:s, och som kan förhållas till de där använda.
Förslag till hur det kan göras redovisas i avsnitt 6.
Vilket eller vilka bevismedel tas i anspråk?

Den tidigare formulerade frågan om förhållandet mellan ifrågavarande bevis
och kapitlen om de särskilda bevismedlen i 36–40 kap. RB kan även besvaras utifrån ett strikt lagstiftarperspektiv. Om man med bevismedel avser endast de benämningar som explicit anges i respektive rubrik i 36–40 kap. RB
utgår man från lagstiftarens ursprungliga förutsättningar. Frågan kan då besvaras generellt.
Med utgångspunkt i såväl en strikt texttolkning, som en systematisk respektive teleologisk tolkning2831 av lagstiftarens syften och definitioner av
dessa bevismedel i RB, måste det – de lege lata – vara fråga om syn i samtliga fall då domaren tar del av informationsrepresentationer som bevisning.
Detta blir fallet eftersom sådana bevis inte direkt – utan att tillföras representationskriterier – kan inordnas under något av de övriga definierade bevismedlen.2832 Denna utgångspunkt är samtidigt naturlig eftersom sådan bevisning har en fundamentalt annorlunda sammansättning visavi de övriga bevismedlen och därför måste hanteras på annat sätt. Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen inom ramen för den tidigare anförda implementeringsfak-

2829

Se Hultmark, C., Elektronisk handel och avtalsrätt, 1998, s. 85 ff.
Jfr Rättegång I, 8 u., 2002, s. 36. Jfr även t.ex. Evers, J., Argumentationsanalys för jurister, 1976, s. 38.
2831
Om språkliga, systematiska respektive teleologiska faktorer vid tolkning av lagtext, se
t.ex. Hellner, J., Rättsteori, 2 u., 1994, s. 78 ff.
2832
Jfr motivuttalandet i SOU 1938:44 s. 43.
2830
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torn,2833 ligger det också nära till hands att beträffande informationsrepresentationer föra liknande resonemang som HD gjorde i NJA 1981 s. 791, då
beträffande televisionens utveckling.2834
För att återanknyta till de tidigare anförda exemplen med skärmdumpar2835 kan
nämnas att sådana är vanligt förekommande i både tvistemål och brottmål och att
de då ofta anges som ”skriftligt bevis”, både i stämningsansökningar och i domskäl. En skärmdump vars innehåll helt eller delvis motsvarar ett fotografi torde
med ledning av Ekelöfs och flera andra författares grundsyn dock inte utgöra ett
skriftligt bevis enligt 38 kap. RB,2836 utan något som domstolen synar enligt 39
kap. RB.2837

Avseende ifrågavarande bevis kan det i indispositiva mål därmed ankomma på domaren att inom ramen för det s.k. utredningskravet2838 – ex officio –
först göra klart för sig vilka representationskriterier som tillämpats, alternativt som ska tillämpas, för bevisningens påstådda informationsinnehåll. Samma sak gäller i dispositiva tvistemål när parterna framför olika uppfattningar
om bevisningens kvalificering, materiella informationsinnehåll eller värde.
Utan denna bedömning blir det, som visats, över huvud taget inte möjligt för
domaren att avgöra om bevisningens innehåll motsvaras av dess sammansättning. Bevisningen kan då inte härledas bakåt i beviskedjan.
Först efter att denna bedömning har gjorts kan domaren, om så är påkallat, analogivis tillämpa regleringen för något av de övriga bevismedlen och
därigenom omkvalificera bevisningen, exempelvis till skriftligt bevis.2839
Bevismedel och bevisfakta – de lege ferenda

Mot bakgrund av det nu anförda kan det samtidigt vara motiverat att, de lege
ferenda, diskutera om informationsrepresentationer bör särregleras självständigt i bevissammanhang.2840
Ekelöfs terminologiska ställningstaganden såvitt gäller bevisfakta utgår
från att sådana utgörs av samtliga övriga led i beviskedjan som inte är det
2833

Se avsnitt 2.1.
Jfr HD:s där förda resonemang med hänvisning till NJA II 1943 s. 506 f. (SOU 1938:44 s.
420). Jfr även kvalificeringen i NJA 1992 s. 307.
2835
Se t.ex. i avsnitten 1.1.3, 2.5.2 och 4.4 samt not 2149 i denna avhandling.
2836
Jfr t.ex. Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 209 samt Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 256. Jfr dock
häremot uttalandet om att ”datalagrad information” sannolikt jämställs med skriftligt bevis i
Rättegång IV, 7 u., 2009, s. 255. Jfr även Datastraffrättsutredningens uppmärksammande av
gränsdragningssvårigheter till följd av konvergenser mellan text och bild i aktuella miljöer, se
SOU 1992:110 s. 179.
2837
Jfr t.ex. uttalandena om bevismedlet syn i Gärde, N. m.fl., Nya rättegångsbalken, 1949, s.
537 f.
2838
Om utredningskravet, se i not 232 i denna avhandling a.a.
2839
Jfr t.ex. HD:s resonemang i NJA 1981 s. 791 och NJA 1992 s. 307 (exhibition av videofilmer).
2840
Se vidare i avsnitt 7.1.
2834
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slutliga ledet. Med denna utgångspunkt kan man som bevisfakta förvisso
betrakta samtliga tillskapanden och övrig bevishantering av avtryck och
representationsled, i termer av elektroner eller magnetiska strukturer (avtryck), respektive representationsinformation vid tillskapande samt representationstillämpning. Det torde dock bli vanskligt att tillämpa i praktiken.
Ekelöfs nomenklatur och begreppssystematik, främst såvitt gäller termen
bevisfakta, synes ursprungligen vara tillskapad med utgångspunkt i mänskliga iakttagelser av vad som i denna avhandling benämns förhållanden i
personell miljö.2841 Delar av informationsbehandlingen och informationsrepresentationen i maskinell miljö sker dock, som tidigare visats i denna avhandling, självständigt, utan direkt mänskligt handlande eller mänskliga
iakttagelser.2842 Den av Ekelöf använda indelningsgrunden bygger alltså på
andra förutsättningar och premisser än de som gäller för informationsrepresentationer.
Om Ekelöfs ursprungliga distinktion mellan olika bevismedel ska kunna
behållas, dvs. utsagor respektive föremål,2843 måste indelningen kompletteras
med en tredje kategori – informationsrepresentationer.




Bevis i form av personers direkta utsagor utgörs med detta synsätt av
olika påståenden om sakförhållanden.2844
Bevis i form av föremål utgörs av föremålets existens och/eller beskaffenhet (som ofta kompletteras med olika påståenden därom).
Bevis i form av informationsrepresentationer i it-miljö utgörs av avtryck och normer som bildar ett informationsinnehåll med samtidiga
inneboende anspråk på att återge sakförhållanden. Sådana sakförhållanden kan i sin tur också bestå av endera eller bägge kategorierna
ovan.

Sammanfattande slutsatser
Såvitt gäller terminologin som kringgärdar ifrågavarande bevis har den juridiska begreppsbildningen utvecklats disparat och fragmenterat.
I rättskällorna används benämningarna elektroniska och digitala bevis
definitionslöst. Den ifrågavarande bevisningens särskilda beståndsdelar
förhålls inte till den vedertagna bevisterminologin. Termerna elektronisk och
digital används på fundamentalt skilda sätt i den gällande lagstiftningen och
2841

Jfr Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 2 u., 1952, s. 32 jfrt med a.a., s.

36.

2842

Jfr t.ex. även beskrivningen ”...maskinell bearbetning utan mänskligt ingripande...” i SOU
1992:110 s. 81.
2843
Jfr Ekelöf, P. O., Kompendium över civilprocessen (II), 2 u., 1952, s. 38 f.
2844
Med direkta utsagor avses här inte utsagor som representerats genom upptagningar eller
bildöverföring.
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avser olika beståndsdelar. Termen digital kan vidare uppfattas som rent
språkligt missvisande att använda för ifrågavarande bevis. Även digitaliseringsbegreppet är förenat med tvetydighet och är därför olämpligt att använda som benämning på bevisningen.
Elektroniska och digitala bevis är, med näraliggande benämningar, således oprecisa och inte lämpliga att använda mot bakgrund av hur de använts i
lagstiftningen.
Utrymmet för rättslig förutsebarhet torde i vissa fall kunna förstärkas genom språkliga bearbetningar av de lagtexter där termerna ingår. Vidare kan
höga precisionskrav uppställas på bevisuppgifternas innehåll såvitt gäller
angivelser av den ifrågavarande bevisningens substans, som t.ex. fysiska källor, filer, förnimmelsesätt m.m.
En internationell utblick ger inte särskilt mycket stöd för att utveckla en
svensk bevisrättsligt relevant terminologi inom området. Av de internationella standarder som undersökts har samtliga anglo-amerikanska tillåtlighetskriterier (admissibility) som utgångspunkt. Termerna definieras också på
olika sätt i olika standarder. Standarderna är generellt utformade med tekniska, och inte svenska bevisrättsliga, aspekter i förgrunden. De saknar adekvata anknytningsmoment till bevisningen, bl.a. till dess informationsinnehåll. Även svenska versioner av standarder är utformade på engelska. Av nu
anförda skäl är de därför inte lämpliga att använda för ifrågavarande bevis.
Med utgångspunkt i rättskällorna är gränsdragningarna oklara mellan
kriminalteknisk, forensisk, it-forensisk och annan brottsutredande verksamhet. Teknisk bevisning kan, men behöver inte innefatta element av it. Denna
benämning är alltför bred, och precisionskraven medför att den inte lämpar
sig att använda för ifrågavarande bevis.
Till tekniska hjälpmedel hänförs olika företeelser, konkreta föremål och
abstrakta objekt.2845 Olika sorters utrustning kan avses, både sådan som används för att tillskapa information (bevisalstrande), och sådan som innehåller lagrad information (lagringsmedier). I vissa fall används benämningen
tekniskt hjälpmedel teknikneutralt, i andra fall definieras benämningen
genom specifik funktionalitet eller särskilda förnimmelsesätt. Tekniska
hjälpmedel kan i vissa fall också avse föremål som inte anknyter till digital
elektronik. I andra fall avses med tekniska hjälpmedel ömsom konkreta föremål, som t.ex. hårdvara med digital elektronik, ömsom filer och programvara. Denna benämning används således med alltför olika innebörd för att
vara lämpad att använda för ifrågavarande bevis.
I dessa sammanhang är det främst graden av mänskligt engagemang visavi maskinell användning av it som är otydlig. Skillnaden är av vikt för domaren att känna till för att kunna uppfatta bevisningens beståndsdelar och ked2845

Om distinktionen mellan konkreta föremål och abstrakta objekt i it-miljö, se t.ex. SOU
1992:110 s. 96. Jfr även åtskillnaden mellan egendom som har fysisk substans och immateriell
egendom i Ds 2005:6 s. 99.
420

jor. Begreppen är alltför breda och beskriver inte de enskilda delar av informationen som domaren behöver kunna identifiera särskilt.
Den befintliga och vedertagna bevisterminologin är i detta hänseende inte
anpassad efter de förutsättningar och respektive sammansättningar som
gäller för informationsrepresenterad bevisning. Flera överskjutande
beståndsdelar saknar helt enhetliga och innebördsmässigt tydliga benämningar. Detta har även fått konsekvenser i form av begreppsmässiga diskrepanser, bl.a. i doktrinen. Det har även framgått att bevisfakta, hjälpfakta och
bevismedel bör kompletteras med andra termer för ifrågavarande bevis.
Datortermen förefaller i sig mindre lämpad att använda eftersom bevisningen kan relatera till all utrustning med digital elektronik, även sådan som
normalt inte förknippas med laptops eller stationära datorer.
Informationsteknik, och förkortningen it, har över flera decennier haft en
bibehållen objektneutral begreppsinnebörd inom rättskällorna med anknytning till datorer.2846 Den spänner över samtliga uppkomstbetingelser, beståndsdelar och synergier och är därför lämpad att använda med denna innebörd.
Det finns i sammanhanget behov av att närmare undersöka och identifiera
vilka av den ifrågavarande bevisningens beståndsdelar som behöver definieras. Dessa beståndsdelar bör också ges adekvata benämningar som kompletterar RB.

6

En begrepps- och kvalificeringspropå

I avsnitten 4.6 och 5 har framkommit att vissa av de vedertagna bevisrättsliga indelningsgrunderna inte är användbara, och att den befintliga bevisterminologin inte är adekvat, såvitt gäller ifrågavarande bevis.2847 Denna konklusion kan ytterst dras mot bakgrund av förtroendeaspekterna kring domsmotiveringen såvitt gäller a) det allmänna precisionskravet, b) utrymmet för
identifieringen av bevisningens felkällor och c) analyskravet i samband med
bevisvärdering för att bevisningen ska kunna bedömas objektivt.2848
Det finns därför behov av att definiera vissa av den ifrågavarande bevisningens element. Elementen behöver också ges ändamålsenliga och enhetliga benämningar. Förslag till definitioner av dessa element och deras
benämningar presenteras i följande avsnitt.

2846

Jfr dock Seipel som framhållit att den ”verklighet” som beteckningen it står för inte är
densamma i dag som för femtio år sedan, Seipel i SvJT 2000 s. 270.
2847
Med ifrågavarande bevis avses avhandlingens studieobjekt, jfr avsnitt 1.3.3.5.
2848
Jfr avsnitt 1.1.3.
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6.1
Vilka element behöver särskilt identifieras och hur kan
de namnges?
Huvudfrågan som avses bli besvarad i detta avsnitt kan sammanfattas enligt
följande: Vilka av de element som relaterar till ifrågavarande bevis behöver
namnges särskilt, med utgångspunkt i medelbart relevanta omständigheter?
I sammanhanget föreslås samtidigt benämningar för respektive element.
I valet av benämningar finns flera caveats att beakta. Med utgångspunkt i vad
som framkommit i avsnitt 5 finns t.ex. anledning att undvika vissa ord och begrepp. Den befintliga, till elementen relaterade, juridiska begreppsbildningen i
olika lagar består av stipulativa definitioner, var och en med en avsedd specifik
ändamålsenlig juridisk innebörd.2849 Mot bakgrund även av den neutrala ansatsen
är det därför inte lämpligt att lägga befintlig terminologi ur andra sammanhang
till grund för benämningar av elementen i bevissammanhang.2850 Som exempel
på relaterade begrepp kan nämnas sådana tekniska upptagningar2851 respektive
upptagningar för ADB2852 som avses i 2 kap. 3 § TF. Andra exempel är elektronisk handling,2853 exemplar av datorprogram2854 eller exemplar i digital form av
sammanställningar i digital form2855 som anges i URL. Även det nu anförda måste således beaktas vid valet av benämningar.

6.1.1

Bevisningens identifierande benämning och kategorisering

Bevisningens identifierande benämning

Så som framgått förekommer många tvetydiga och odefinierade benämningar på ifrågavarande bevis i skilda sammanhang, bl.a. i bevisuppgifter i stämningsansökningar, i förundersökningsprotokoll, bland vittnen och sakkunniga och i domskäl m.m. Som identifierande benämningar på bevisningen
förekommer i praxis, utöver RB:s särskilda bevismedel, även varumärken,
beskrivningar ur vardagens allmänna språkbruk, teknisk jargong och slanguttryck.
Det har i denna avhandling visats att dessa identifierande benämningar i
sig ofta är irrelevanta, obsoleta och/eller på andra sätt vilseledande i förhållande till den kunskap som domaren behöver om bevisningens sammansätt-

2849

Jfr Evers, J., Argumentationsanalys för jurister, 1976, s. 38. Jfr även övriga juridiska definitionstyper anförda i SOU 2008:120 s. 225 ff.
2850
Jfr häremot Datastraffrättsutredningens uttalanden om TF:s handlingsbegrepp i dessa
sammanhang i SOU 1992:110 s. 414.
2851
Jfr det som i 2 kap. 3 § 1 st. TF benämns ”upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på
annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.”
2852
Jfr det som i 2 kap. 3 § 2 st. 2 men. TF benämns ”upptagning för automatiserad behand[-]
ling”.
2853
Se 14 kap. 1 § 1 st. p. 2 BrB.
2854
Se 12 § 2 st. p. 2 jfrt med 1 § 1 st. p. 2 URL.
2855
Se 12 § 2 st. p. 3 samt 53 § 2 st. URL.
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ning. En konsekvens av detta blir, som tidigare anförts, att domaren inte kan
lägga sådana benämningar till grund för bevisvärderingen.2856
Bevisningens identifierande benämning är i sig därför en särskild aspekt
att hålla isär från de element av bevisningen som domaren behöver få preciserade.
Representationsbevis

Så som har sammanfattats i avsnitt 4.6 föreligger en huvudsaklig skillnad
mellan bevis som har en direkt respektive indirekt innebörd. I förhållande till
varandra betingas dessa två beviskategorier av fundamentala ontologiska och
epistemologiska skillnader. Bland annat differentieras därigenom de respektive beviskedjornas grundläggande sammansättningar. Detta får konsekvenser, bland annat av betydelse för bevisvärderingen. I avsnitt 5 har visats att
denna distinktion inte tidigare har tillämpats i svenska bevisrättsliga sammanhang. Något (svenskt) bevisrättsligt vedertaget begrepp för distinktionen
finns således heller inte att tillämpa.
Det förordas i detta sammanhang att ett gemensamt uppsamlande begrepp
används för all bevisning som består av informationsrepresentationer. Denna
särskilda kategori av bevis, till vilken också den ifrågavarande hör, kan
benämnas representationsbevis.
Det ska framhållas att representationsbevis, i bred bemärkelse, kan
innefatta all bevisning som består av representation. Därmed kan i teorin
även mycket annan bevisning innefattas än bara sådan som genererats
genom digital elektronik. I detta sammanhang behandlas dock fortsättningsvis endast sådan representationsbevisning som är resultat av representation
genom datorsystem.
Denna beviskategori har således inte bäring på något visst bevistema 2857
eller på RB:s bevismedelsterminologi, utan på bevisningens strukturella
sammansättning.
6.1.2
Bevisningen som informationsobjekt
Den ifrågavarande bevisningen utgör alltså en särskild typ av representationsbevis där representationsmomenten sker genom datorsystem. Innan
någon allmän benämning kan föreslås2858 bör övriga element behandlas och
respektive beståndsdelar identifieras.
Utifrån den i avhandlingen antagna abstraktionsnivån kan tre grundelement urskiljas som karakteriserar den ifrågavarande bevisningen. Dessa
grundelement har hittills benämnts avtryck, normer och informationsinnehåll. Härutöver finns även andra element som kan vara nödvändiga att

2856

Se avsnitten 2.5.2–2.5.3.
Jfr t.ex. det motsatta förhållandet avseende termen systembevis, se avsnitt 5.1.
2858
Jfr förslaget informationstekniskt bevis i avsnitt 6.3.
2857
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särskilja från varandra i syfte att kunna följa beviskedjorna, främst med
bäring på kedjeled och miljöer.
Avtryck kan benämnas lagringsmanifestationer och normer representationsinformation, medan informationsinnehåll kan beteckna resultatet av
dessa två beståndsdelar. Hur dessa begrepp förhåller sig till varandra kan
beskrivas med utgångspunkt i den arkiv- och informationsvetenskapliga
referensmodellen OAIS (Open Archival Information System) som här har
anpassats efter ändamålet i figur 6.1:2859

Tolkas genom
Lagringsmanifestationer

Maskinell miljö (fysisk)

Genererar
Informationsinnehåll

Representationsinformation

Maskinell miljö (logisk)

Maskinell miljö/
Personell miljö

Figur 6.1 Förhållandet mellan lagringsmanifestationer,
representationsinformation och informationsinnehåll

Lagringsmanifestationer

I termen lagringsmanifestationer innefattas dels de konkreta fysiska fenomen som används vid avtryckens registrering, dels det fysiska underlag
inom/på vilket avtrycken manifesteras.2860 Lagringsmanifestationer kan exempelvis vara magnetiska, optiska, elektriska, biologiska/biotekniska eller
av annan sort.2861
Lagringsmanifestationer utgör därmed en beståndsdel av vad som i RB:s
lagmotiv och av Ekelöf tidigare benämnts medelbart relevanta fakta/omständigheter, dvs. (potentiella) bevisfakta eller hjälpfakta.2862 Detta förhållande
illustreras nedan i figur 6.2 (avsnitt 6.1.3).
2859

Referensmodellen OAIS är en utbrett accepterad s.k. nyckelstandard för digitalt bevarande, jfr SOU 2004:53 s. 148 (bilaga 2). Se ”Page 2-4” i CCSDS, Recommendation for Space
Data System Practices, Reference model for an open archival information system (OAIS),
Magenta book, juni 2012.
2860
Jfr avsnitt 1.3.3.1. Om normer på fysisk nivå jfr även avsnitt 2.4.1.2. Om förhållandet till
termen data, jfr det anförda i avsnitt 2.2.
2861
Ibid.
2862
Jfr SOU 1938:44 s. 218 samt Ekelöf, P. O., Processuella grundbegrepp och allmänna
processprinciper, 1956, s. 57.
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Representationsinformation

Termen representationsinformation härstammar från arkiv- och informationsvetenskapen och har definierats i referensmodellen OAIS (jfr ovan och
termen representation information).2863 Den används i sådana sammanhang
som en vedertagen uppsamlande benämning för de kriterier som måste
tillämpas för lagringsmanifestationerna så att ett meningsfullt informationsinnehåll kan uttolkas.2864 Representationsinformation motsvarar således vad
som i denna avhandling har benämnts normer och representationskriterier.
På ett abstrakt plan innefattas de normer som tillämpas på lagringsmanifestationer således i termen representationsinformation. I praktiken sker den
mest relevanta tillämpningen av representationsinformation genom programvara. Representationsinformationen består då av de algoritmer som styr hur
programvaran registrerar och tolkar t.ex. filstrukturer och filinnehåll.
Det ska understrykas att representationsinformation tillämpas såväl vid
registrering som vid läsning av lagringsmanifestationer. För att kunna bedöma huruvida bevisningen representeras korrekt (vid bevisvärdering) kan det
därför bli behövligt att jämföra den tillämpade representationsinformationen
vid tillskapandet med den som tillämpats vid eftersökande, ackvisition eller
kommunikation.
Även representationsinformationen utgör en beståndsdel av medelbart
relevanta fakta/omständigheter (bevisfakta eller hjälpfakta).
Informationsinnehåll

Ytterst är det domarens subjektiva uppfattning av bevisningens informationsinnehåll som läggs till grund för värdering. En skillnad mellan representationsbevis och annan icke-representerad bevisning är informationsinnehållets sammansättning och karaktär. Innehållet i en (icke-representerad) utsaga
som avser ett upplevt händelseförlopp i personell miljö är t.ex. direkt visavi
domstolen. Informationsinnehållet i ett (representerat) loggutdrag är indirekt
eftersom det i sin tur är ett resultat av lagringsmanifestationer och representationsinformation.
Tillsammans med lagringsmanifestationer och representationsinformation
utgör bevisets informationsinnehåll därmed ytterligare en beståndsdel av
2863

Se t.ex. definitionen i p. 1.1 i Riksarkivet, Projekt e-arkiv och e-diarium, 2013-06-11, s. 3
samt definitionen av ”Representation Information” (sv. övers.) i Riksarkivet (utg.), rapport
från eARD, Delprojekt 1 - Begreppsdefinitioner, 2013-01-14. Jfr även ”Page 1-14” f. i
CCSDS, Recommendation for Space Data System Practices, Reference model for an open
archival information system (OAIS), Magenta book, juni 2012 samt ”Page 1-7” i CCSDS,
Recommendation for Space Data System Practices, Producer-Archive Interface Methodology
Abstract Standard [PAIMAS], Magenta book, maj 2004. Om begreppsanvändningen i praktiken, jfr även t.ex. Jackson, A. N., arXiv (utg.), Using Automated Dependency Analysis To
Generate Representation Information, november 2011.
2864
Ibid. I det här sammanhanget kan informationsinnehållet vara ”meningsfullt” i maskinell
eller i personell miljö.
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medelbart relevanta fakta/omständigheter, dvs. bevisfakta eller hjälpfakta.
Såvitt gäller representationsbevis avser informationsinnehållet bevisets,
objektivt sett, substantiella innehåll, som ett (påstått) resultat av lagringsmanifestationer och tillämpad representationsinformation.
Som begrepp är informationsinnehåll således inte helt liktydigt med vare
sig bevisfakta eller hjälpfakta. Förhållandet mellan de respektive begreppen
åskådliggörs närmare i figur 6.2.
Ofta får domaren i praktiken endast tillgång till informationsinnehållet.
Endast undantagsvis förses domaren med representationsinformation, och än
mer sällan med uppgifter om lagringsmanifestationer. Det kan understrykas
att ifrågavarande bevisning över huvud taget inte kan ha ett informationsinnehåll utan en kumulativ tillämpning av de övriga beståndsdelarna (jfr
ovan).
Informationsinnehållet kan således innefatta allt som har en innebörd i
personell miljö och/eller i maskinell miljö. Med bäring på personell miljö
kan informationsinnehållet sägas motsvara mänskliga angelägenheter.2865
Informationsinnehållet är ofta baserat på existensen av, eller maskinella tolkningar av filinnehåll, som kan komma till uttryck på en rad olika sätt, t.ex. i
form av bilder, text, tidsangivelser eller ljud på lagringsmedier eller webbplatser, och i form av e-post eller sms, avsända som mottagna.
Informationsinnehåll kan uttryckas i form av explicita påståenden och/
eller implicita antaganden om positiv existens/förefintlighet, eller negativ
obefintlighet, av exempelvis händelseförlopp, objekt/fysiska föremål eller
andra omständigheter.
Så som framgick i avsnitt 4.3 finns för representationsbevis av förevarande slag även anledning att göra en uppdelning mellan självständigt informationsinnehåll respektive kommunikationsrelaterat informationsinnehåll.
När lagringsmanifestationer representeras på alternativa sätt, genom att
icke avsedd representationsinformation tillämpas, antas ett informationsinnehåll som avviker från det tillskapade. Informationsinnehållet kan då också bli
mindre meningsfullt, obegripligt eller missvisande i personell miljö (jfr avsnitt 3.5).
I dessa hänseenden kan både representationsinformationen och informationsinnehållet därmed behöva preciseras.
Så som gäller även för annan bevisning kan ett visst informationsinnehåll
– i sig – komma att bli ifrågasatt. Sådana ifrågasättanden (som för annan
bevisning har karakteriserats som t.ex. motbevisning och hjälpfakta) som
innehåller element av IR har med detta betraktelsesätt också informationsinnehåll.
Ett caveat i sammanhanget är att bevisningens informationsinnehåll, med den här
anförda innebörden, kan framföras i blandade former, dvs. som delvis består av
2865

Om denna innebörd, jfr t.ex. prop. 2012/13:74 s. 44.
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IR, delvis inte. Informationsinnehåll kan också, helt eller delvis, bestå av konglomerat av olika sorters erfarenhetssatser. Det blir därför relevant att kunna särskilja informationsinnehållets respektive karaktärer i dessa hänseenden.
Informationskälla

Som tidigare har anförts är den ifrågavarande bevisningen sammansatt av
olika IR-kedjor. Så som har framgått i avsnitt 3 kan t.ex. olika uppsättningar
av digital elektronik, datorsystem och lagringsmedier ha inverkat på bevisningen innan informationsinnehållet slutligt presenteras för domstolen.
Bevisningen kan också ha passerat många led utan att innehållet har påverkats över huvud taget.
Varken bevisningens informationsinnehåll, den representationsinformation som tillämpats eller lagringsmanifestationerna, ger i sig tillräcklig information om den källa som informationsinnehållet påstås ha sitt faktiska ursprung i. Den ifrågavarande bevisningen kan på detta sätt sägas ha en sorts
identitet på metanivå. Utan vetskap om vilken identitet som bevisningen
avses ha, kan den i de allra flesta fall inte värderas över huvud taget.
Denna identitet kan benämnas informationskälla. Informationskällan avser den digitala elektronikens och lagringsmediernas maskinella uppkomstbetingelser och identiteter. Som begrepp kan informationskälla då ge ett mått
på förhållandet och avståndet mellan bevisningens informationsinnehåll och
informationsinnehållets ursprung. Man kan t.ex. skilja mellan omedelbar
informationskälla, mellanliggande informationskälla respektive ursprunglig
informationskälla.
Den omedelbara informationskällan är den som ligger närmast domaren.
Den kan t.ex. utgöras av presentationstekniken som används i domstolen
eller en parts medhavda utrustning för informationsinnehållets förmedlande.
Med en mellanliggande informationskälla avses en informationsnod som
ligger mellan informationsinnehållets ursprung och dess omedelbara presentation. Sådana uppkommer bland annat vid logiska ackvisitioner och i samband med kommunikationsrelaterad bevisning.
Den ursprungliga informationskällan avser informationsinnehållets kända
ursprungliga härkomst, utan eventuella senare kedjeled.
Vikten av att kunna skilja mellan omedelbara, ursprungliga respektive
mellanliggande informationskällor följer av analyskravet. Distinktionen kan
vara en förutsättning för att bedömaren ska kunna förstå och värdera bevisningen. Generellt sett torde bevisvärdet av informationsinnehållet – i sig –,
med anknytning till ett visst lagringsmedium, öka ju kortare avståndet är
mellan den omedelbara respektive den ursprungliga informationskällan.
Bevisvärdet torde då vara som högst när den omedelbara informationskällan
är den ursprungliga.
Det nu anförda kan illustreras av följande exempel. Det första exemplet
utgår från ett självständigt informationsinnehåll. Det andra exemplet utgår
från ett kommunikationsrelaterat informationsinnehåll.
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Exempel 1:
Ett självständigt innehåll, en bild, i en mobiltelefon åberopas som bevis. Det
upptas genom att telefonen överlämnas i handen på domaren i rättssalen.
Domaren tar del av innehållet genom personell gränssnittsackvisition av telefonens skärm. Bevisets ursprungliga informationskälla, mobiltelefonens
lagringsmedium, sammanfaller då med den omedelbara.
När bilden i stället upptas genom att domaren betraktar pappersutskrifter,
efter en mobiltömning av telefonen, har flera representationsled passerats.
Mobiltelefonen har i detta exempel lagts till grund för en logisk ackvisition
till ett annat lagringsmedium, som sedan använts för att generera
pappersutskrifterna. Det är då inte en representation av mobiltelefonens
ursprungliga informationskälla som åberopas som bevis, utan i stället av en
mellanliggande informationskälla.2866 Bevisningens omedelbara informationskälla är pappret, som representerar informationsinnehållet i en klon,
som i sin tur representerar innehållet i den ursprungliga informationskällan. I
förhållande till fallet ovan har beviskedjan i detta fall förlängts.
Om bilden upptas efter att mobiltelefonen har anslutits till en av parten
medhavd dator, och sedan förevisas på projektionsduk i rättssalen, har ytterligare representationsled passerats. Den omedelbara informationskällan är då
visningsdatorn, som blir mellanliggande informationskälla till telefonen.
Exempel 2:
Ett kommunikationsrelaterat innehåll, ett sms, ur en mobiltelefon åberopas
som bevis. Oavsett hur bevisningen upptas behövs information om huruvida
beviset i sig utgör en ursprunglig eller mellanliggande informationskälla.
Den omedelbara informationskällan måste därför preciseras med ett anspråk,
antingen på att vara ursprunglig (t.ex. om sms:et har avsänts från telefonen)
eller mellanliggande (t.ex. om sms:et har mottagits genom telefonen). Om
sms:et åberopas med anspråk på att ha avsänts från telefonen, och upptas
genom att telefonen överlämnas i handen på domaren i rättssalen, sammanfaller den omedelbara informationskällan med den ursprungliga. Om sms:et i
stället åberopas med anspråk på att ha mottagits genom telefonen, och upptas
på samma sätt, är den omedelbara informationskällan mellanliggande, och
inte ursprunglig. Genom att ange och precisera bevisningens informationskälla identifieras således vilken eller vilka noder som bevisningen åberopas
med anspråk på att härröra från.
Härigenom identifieras även ytterligare representations- och kommunikationsled vid andra former för bevisupptagning (jfr det första exemplet ovan).
Ifall sms:et upptas genom att pappersutskrifter betraktas, efter mobiltömning, är den omedelbara informationskällan en mellanliggande informations2866

Det bör uppmärksammas att denna informationskälla då åberopas med anspråk på att i
alla delar uttömmande motsvara den ursprungliga.
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källa av en, i sin tur, mellanliggande informationskälla. Denna abstraktionsmodell kan exempelvis användas vid domstolens identifiering av bevisningens respektive sammansättning och kedjeled.
Såvitt gäller bedömningen (t.ex. bevisvärderingen) av informationsinnehållet är,
som tidigare anförts, typen av lagringsmedium i sig irrelevant liksom dess fysiska placering.

Som framgår av exemplen kan parter samtidigt med informationsinnehållet även behöva förse domstolen med precisa uppgifter om vilken informationskälla som det görs gällande att bevisningen härrör från.2867 Utan en
sådan uppgift kan bevisningen i många fall helt frånkännas värde.
Även informationskällan kan således vara en beståndsdel av bevisfakta
eller hjälpfakta.
Informationsmiljö

Bevisningens informationsinnehåll är också ett resultat av händelseförlopp i
skilda miljöer. Informationsinnehållets karaktär kan, efter dess personella
respektive maskinella miljöbetingelser, övergripande betecknas som informationsmiljö. En huvudsaklig distinktion kan i detta hänseende göras med
utgångspunkt i om bevisningen representerar gestaltade förhållanden i personell miljö, eller om den enbart avser maskinell miljö.
Vad som kan benämnas digitaliserad informationsmiljö anknyter till
miljööverskridande IR vid informationsinnehållets tillkomst. I en digitaliserad informationsmiljö gestaltas kontinuerligt varierande analoga storheter i
form av händelseförlopp i tid och rum som ursprungligen har gestaltats i
personell miljö. Dessa ursprungliga förhållanden har representerats i
maskinell mikromiljö där de har givits bestämda värden (jfr avsnitt 2.4.1.3).
Så är t.ex. fallet med bilder och filmer genom kameror, ljudupptagningar genom mikrofoner och mätningar genom sensorer och givare m.m.2868
Vad som kan benämnas digital informationsmiljö anknyter endast till
maskinell IR. Informationsinnehållet har ursprungligen uppkommit i maskinell miljö och motsvarar inte ett gestaltat förhållande i personell miljö. Källoch objektkod, textfiler samt andra filer som genereras direkt av programvara för maskinell läsning är sådana exempel.
Det kan argumenteras för att alla maskinella förhållanden, i någon mån, kan sägas ha kausal anknytning till personell miljö, genom personell interaktion. Alla
maskinella förhållanden gestaltar dock inte, i sig, omständigheter eller förhållanden i personell miljö. Att bevisningen tillkommit genom personella interaktions2867

Lainpelto tycks använda informationskälla och beviskälla synonymt, se Lainpelto 2012, s.
267.
2868
Detta kan bland annat vid bevisvärdering aktualisera bedömningar av
digitaliseringsförluster, jfr avsnitt 3.1.4.
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moment, som t.ex. inmatning, innebär därför i sig inte att bevisningens informationsmiljö är digitaliserad.

Hybrider mellan respektive informationsmiljö kan exempelvis uppstå när
informationsinnehåll ur digitaliserad informationsmiljö modifieras genom att
tillföras eller fråntas information. Det kan t.ex. ske när bilder, filmer eller
ljudupptagningar redigeras med hjälp av programvara.
Skillnaderna mellan digitaliserad respektive digital informationsmiljö kan
illustreras med några exempel:
En skärmdump av en webbsida som enbart innehåller maskinell text åberopas.
Informationsmiljön är då digital eftersom informationsinnehållet helt härrör från
maskinell miljö.
En skärminspelning av en webbsida där någon aktivt interagerar med webbsidans algoritmer (programvaran) åberopas. Även i det här fallet är informationsmiljön digital eftersom informationsinnehållet helt härrör från maskinell miljö.
Ett filmklipp med händelseförlopp från en viss plats åberopas. Informationsmiljön är då digitaliserad.
Ett mätresultat av en viss luftföroreningsnivå åberopas. Informationsmiljön är
även i det här fallet digitaliserad.
En skärminspelning av en webbsida, som innehåller filmklipp och bilder ur personell miljö, åberopas. Webbsidan innehåller då informationsinnehåll ur digitaliserad informationsmiljö som modifierats. Informationsmiljön är därför blandad.

Som tidigare visats har respektive miljö olika sammansatta beviskedjor av
olika längd. Bevisvärdering av endast förhållanden i digital informationsmiljö är exempelvis mindre omfattande än digitaliserad informationsmiljö.
Bevisningens informationsmiljö ger därmed ett mått på beviskedjornas längd
vid bevisvärderingen. Här framgår en tydlig skillnad mellan bevisning som
t.ex. avser maskinella identiteter respektive personella identiteter där de senare även förutsätter anknytningsmoment till personella interaktioner.
Såvitt gäller informationsinnehållet kan således i flera hänseenden finnas
preciseringsbehov.
Informationsmiljön är en ytterligare beståndsdel av bevisfakta och hjälpfakta.
6.1.3
Bevisningens mediala uttrycksform
Så som tidigare har framgått kan ett och samma informationsinnehåll medialt förebringas och förmedlas på flera olika sätt under domarens bevisupptagning. Informationsinnehållet kan ha representerats och kommunicerats i
ett varierande antal led, miljööverskridande och mellan olika källor. Bevisningens informationsinnehåll kan således, men behöver inte nödvändigtvis,
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sammanfalla med det sätt på vilket informationsinnehållet kommer till uttryck inför domaren.
Det blir därför nödvändigt att även kunna göra en distinktion mellan
bevisningens informationsinnehåll och bevisningens mediala uttrycksform.
Bevisningens mediala uttrycksform tar sikte på den omedelbara kontaktyta
som föreligger mellan domaren och informationsinnehållet. Denna sista beståndsdel av omständigheter och fakta som är medelbart relevanta motsvarar
beviskedjans sista led som ligger allra närmast domaren.
Utifrån dels den praxis som har studerats i detta avhandlingsarbete, dels
vad som framhållits om personella interaktionsmoment, kan en indelning
göras i fyra olika alternativa mediala uttrycksformer (jfr avsnitt 4.2).
Självständiga fixerade representationsformer

Att bevisning upptas genom att domaren betraktar det representerade
informationsinnehållet på icke-maskinella bärare kan benämnas med att
bevisningens informationsinnehåll medialt kommer till uttryck genom en
självständig fixerad representationsform. Det allra vanligaste exemplet torde
vara att informationsinnehållet representeras utskrivet på papper av olika beständighet.
Representationsbevisning som framläggs i självständiga fixerade representationsformer ska skiljas från bevisning som inte har bäring på den maskinella
representationen (och därmed inte utgör representationsbevisning). Ett sådant
exempel är pappersutskrifter där informationsinnehållet förvisso är ett resultat
som genererats i maskinell miljö, t.ex. genom inmatning och pappersutskrift,
men som därefter endast kommunicerats i personell miljö.
Gränssnittsförnimmelse

När bevisning upptas genom gränssnitt har informationsinnehållet alltid en
representerad form. Domaren tar då del av informationsinnehållet genom sin
egen personella gränssnittsackvisition där gränssnittet är anslutet till digital
elektronik och lagringsmedier. Domaren kan exempelvis betrakta en skärm
eller projektion på duk eller lyssna till högtalare m.m.
Vid sådan gränssnittsförnimmelse tas ett eller fler av domarens sensoriska
förnimmelsesätt i anspråk.2869
IR-utsagor

Bevisning kan även upptas genom att individer lämnar utsagor under förhör.
Så är fallet med vittnen, parter, målsäganden eller sakkunniga. Som framgått
i avsnitt 3.6.4 kan utsagor innehålla påståenden om maskinella fakta eller
andra moment som personella subjektiva fakta.
2869

Jfr avsnitt 4.2. Om framtida ianspråktaganden av olika sensoriska förnimmelsesätt, se
vidare i avsnitt 7.3.3.
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Utsagor där sådana moment som bygger på IR ingår kan benämnas IRutsagor. Denna mediala uttrycksform innefattar endast förhör som sker
direkt med bevispersonen och domaren närvarande samtidigt (i samma rum)
där domaren direkt kan betrakta bevispersonen.
Om sådan bevisupptagning sker genom videokonferenser, eller återupptagning
(jfr avsnitt 3.5.3), aktualiseras i stället den mediala uttrycksformen gränssnittsförnimmelse (jfr ovan).

432

Digitalisering

Det objektivt
inträﬀade eller
föreﬁntliga i
personell miljö

Förnimmelse

Tolkas genom

Informationstekniskt bevis

Indelas i

Subsumeras/
subsumeras inte
under
Rättsfakta

Uttrycks i en

Indelas
traditionellt i
Beviskategorier
-Bevisfakta
-Hjälpfakta
-Erf. sats
m.ﬂ.

Representationsinformation
(läsning)

Genererar
Informationsinnehåll

Figur 6.2 Modell över begreppsbildningen

Medelbart relevanta omständigheter

-Synergier
-Självständiga ﬁxerade
representationsformer
-Gränssnittsförnimmelse
-IR-utsagor

Lagringsmanifestationer

Tolkas genom

Utan cykel: Ursprunglig informationskälla
Cykel I och framåt: Mellanliggande informationskällor (kommunikationsrelaterat)

Beviskategorier
-Bevisfakta
-Hjälpfakta
-Erf. sats
m.ﬂ.

Omedelbar informationskälla

IR-utsagor

Gränssnittsförnimmelse

Självständiga ﬁxerade representationsformer

Medial uttrycksform inför domstolen

Subsumeras/
subsumeras inte
under

Omedelbart relevanta omständigheter

Rättsfakta

Modell

Kommunikationsrelaterade
representationskedjor

Representationsinformation
(registrering/läsning)

Utsagans
informationsinnehåll

Bevis i form av utsagor (utan ir)

6.2

433

6.3

Informationstekniskt bevis

Det har framkommit att bedömaren i förekommande fall behöver uppmärksammas på att den bevisning som hanteras har en särskild sammansättning.
Det har bäring på bevisvärderingen och, såvitt gäller domare, även på de
tidigare anförda förtroendeaspekterna. Med detta som huvudsakligt syfte
motiveras en distinktion mellan sådan bevisning och annan bevisning, genom en markerande utmärkande benämning.
Två relaterade frågor ska i det följande behandlas. Den ena frågan avser
hur det utmärkande bevisbegreppet ska anknytas till bevisningen. Den andra
frågan avser hur bevisbegreppet ska benämnas.
Vad innefattar bevisbegreppet?

I avsnitt 6.1 identifierades olika element av ifrågavarande bevisning samtidigt som respektive element föreslogs viss namngivning. Mot bakgrund av
det ovan angivna syftet är vissa av dessa element utmärkande, främst:




att det rör sig om representationsbevis där
ett eller fler representationsmoment har ägt rum genom datorsystem
och där
bevisningens informationsinnehåll innefattar maskinella fakta.

Eftersom maskinella fakta kan uttryckas i olika mediala uttrycksformer
kan frågan ställas om hur t.ex. personella utsagor kan förhållas till det utmärkande bevisbegreppet. Frågor kan samtidigt ställas om förhållandet mellan
det utmärkande bevisbegreppet och bevisets mediala uttrycksform.
Det finns i dessa hänseenden flera olika tänkbara utgångspunkter.
Relevansen av en begreppsmässig distinktion mellan maskinella fakta och
personella subjektiva fakta har framhållits i avsnitt 3.6.4, där i samband med
redovisningar av missivdrivna it-undersökningar. Denna distinktion är generellt relevant för all bevisvärdering av aktuellt slag.
Den utgångspunkt som förordas i det här sammanhanget är därför att låta
det utmärkande bevisbegreppet omfatta endast sådan bevisning som består
av elementen enligt ovan, och med två justeringar: 1) endast maskinella fakta innefattas som 2) bedömaren själv har upptagit antingen i självständig
fixerad representationsform eller genom gränssnittsförnimmelse. Eftersom
personella utsagor kan relatera till maskinella fakta undviks härigenom en
annars besvärlig gränsdragningsproblematik såvitt gäller förhören som utgör
en del av RB:s särskilda bevismedel. Därmed uppkommer samtidigt behov
av att även begreppsmässigt kunna utmärka sådana utsagor som på ett eller
annat sätt relaterar till vad som faller inom det utmärkande bevisbegreppet
(se vidare nedan).
Allt som upptas genom gränssnittsförnimmelse innefattas då i det utmärkande bevisbegreppet.
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I samband med personella utsagor som relaterar till sådan bevisning –
skriftliga som muntliga – uppkommer behov av distinktion och sortering.
Som tidigare har behandlats kan innehållet i sådana utsagor, inledningsvis,
delas in i vad som avser maskinella fakta respektive personella subjektiva
fakta. I fokus ligger då att skilja utsagor som rör den förra faktatypen från
den senare. Bedömaren kan på detta sätt sortera och avskilja vad som faller
inom det utmärkande bevisbegreppet från bevisningen i övrigt.
Hur benämns bevisbegreppet?

Av diskussionen i avsnitt 5.2.2 har det framkommit att informationsteknik
har bestått över tid med en konsekvent bibehållen bestämd innebörd som
också anknyter till den ifrågavarande bevisningens samtliga element. Det
framkom även att förkortningen it fått en delvis blandad innebörd.
Av diskussionen i avsnitt 5.3 har det samtidigt framkommit att termen
bevis avser olika påståenden om sakförhållanden, händelseförlopp och föremål m.m.
Sammantaget kan informationstekniskt bevis (eller informationsteknisk
bevisning) användas som benämning för:





representationsbevis där
representationsmomentet har tillkommit genom datorsystem och där
bevisningens informationsinnehåll helt består av maskinella fakta
samtidigt som
bevisningens mediala uttrycksform är endera en självständig fixerad
representationsform eller en gränssnittsförnimmelse.

Som tidigare anförts är utgångspunkten att domaren företar syn när informationstekniskt bevis upptas.
Personella utsagor om informationstekniskt bevis kan användas för att benämna utsagor i muntlig såväl som i skriftlig form med:



precisa påståenden om existensen eller icke-existensen av informationstekniskt bevis, eller
utsagor baserade på antaganden om existens/icke-existens av informationstekniskt bevis.

Personella utsagor om informationstekniskt bevis innefattar således både
IR-utsagor och utlåtanden som lämnats i skriftlig form.
För att domaren ska kunna bedöma om viss bevisning är informationsteknisk eller inte behövs således en inledande kvalificering. Först behövs då
en identifiering av vilka moment av den förhandenvarande bevisningens informationsinnehåll som – de facto – består av lagringsmanifestationer och
representationsinformation, jfr avsnitt 6.1.2.
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DEL IV – SAMMANFATTNING OCH
DISKUSSION

7

Konklusioner och reflektioner

I denna avhandling har olika rättsliga problemområden identifierats såsom
hänförliga till den befintliga regleringen av informationsteknisk bevisning.
Problemområdena redovisas uppsamlat i avsnitt 7.1.
Genom analyserna av bevisningen och bevishanteringen har också ett
flertal felkällor identifierats på olika nivåer som bedömare bör uppmärksamma och iaktta. Felkällorna redovisas sammanfattningsvis i avsnitt 7.2.
I avsnitt 7.3 förs en diskussion utifrån avhandlingsförfattarens egna reflektioner och tankar, såväl i nutid som om den framtida utvecklingen. Vissa
tillvägagångssätt för att hantera problematiken adresseras där. I följande avsnitt lämnas vissa rekommendationer åt lagstiftaren. I sammanhanget förs
diskussionen inte med utgångspunkt i något fastställt regleringsbehov. För
det fall då lagstiftaren finner behov av att reglera något eller fler av de här
identifierade problemområdena finns flera olika tänkbara regleringstekniska
lösningar. Vikten av att sådan reglering föregås av genomarbetade förslag
och överväganden måste i detta sammanhang understrykas. Mot bakgrund
av avhandlingens övergripande syfte, metod och avgränsningar presenteras
här endast vissa tentativa sonderingar bland möjliga åtgärder.

7.1

Identifierade problemområden

Det bevisterminologiska problemet och bevismedelsproblemet
Begreppsbildningen i samband med informationsteknisk bevisning är generellt problematisk. Behov av att komplettera den hittills vedertagna bevisterminologin har identifierats. Med relation till informationsteknisk bevisning
har även en i övrigt fragmenterad begreppsanvändning inom rättskällorna
kunnat konstateras, bland annat vad gäller benämningarna elektronisk respektive digital.
RB är varken utformad efter representationsbevisningens beståndsdelar
eller för omständigheter i maskinell miljö. De långtgående konsekvenserna
av att föra representationsbevisning, och den tillhörande problematiken, kan
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utgöra skäl för lagstiftaren att överväga en ändamålsenlig anpassning av
RB:s bevismedelsindelning.
I avsnitt 6 har förslag lämnats som delats upp i följande aspekter:













bevisningens identifierande benämning,
representationsbevis,
lagringsmanifestation,
representationsinformation,
självständigt respektive kommunikationsrelaterat informationsinnehåll,
omedelbar, mellanliggande respektive ursprunglig informationskälla,
informationsmiljö,
självständiga fixerade representationsformer,
gränssnittsförnimmelse,
IR-utsagor,
informationstekniskt bevis och
personella utsagor om informationstekniskt bevis.

Det bör framhållas att såväl indelningen som benämningarna är tentativa.
Den bevisterminologiska problematiken kan övergripande sammanfattas i
två punkter enligt följande:



Informationsteknisk bevisning aktualiserar begreppsmässiga konvergenser mellan termerna bevisfakta och bevismedel.
Varken den informationstekniska bevisningens felkällor eller sammansättning i övrigt kan bedömas utifrån hur bevisningen benämns.

Bevismedelsproblematiken kan övergripande sammanfattas i följande två
punkter:



Informationsteknisk bevisning aktualiserar bedömningar av tillämpliga bevismedel utifrån RB:s reglering.
Personella utsagor om informationsteknisk bevisning kan aktualisera
konvergenser mellan sakkunnigutlåtanden och vittnesmål.

Såvitt gäller bevismedelsproblematikens första punkt har i avhandlingen
förordats att domaren som utgångspunkt betraktar informationsteknisk bevisning som något som synas enligt 39 kap. RB. Efter en erforderlig bedömning
kan därefter, vid behov, analogivis tillämpas reglering för andra bevismedel,
t.ex. för skriftligt bevis enligt 38 kap. RB.
Bevismedelsproblematiken kan också utvecklas. Exempelvis skulle bevisupptagning genom realtidsförnimmelse, respektive av tidigare registrerat
material, kunna betraktas som två i sig skilda bevismedel.
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Representationsproblemet
Det har framkommit att vad som i avhandlingen benämnts representationsbevis bör skiljas från annan icke representerad bevisning. Representationsbevis bygger på antaganden om att vissa omständigheter representerar andra
omständigheter och kan därmed sägas ha en indirekt innebörd i förhållande
till den direkta innebörden av den personella miljöns avsedda informationsinnehåll. Beviskedjorna är annorlunda sammansatta och antalet led i beviskedjan ökar hos informationsrepresentationer i förhållande till bevis av
direkt innebörd. Detta inverkar bland annat på bevisvärderingen som förutsätter att en annorlunda systematik tillämpas. Att vissa normer ska tillämpas
för informationsinnehåll förutsätter beredskap för svårbedömda och ibland
dolda felkällor.
Informationsteknisk bevisning är en form av representationsbevisning
med förhållandevis långa beviskedjor. De identifierade konsekvenserna som
följer av att använda informationsrepresentationer som bevis har inte tidigare
behandlats i rättskällorna. Även personella utsagor om informationstekniskt
bevis måste av samma skäl värderas annorlunda än andra utsagor.
Kunskapsproblemet
Det har framkommit att det i praktiken uppställs mycket höga krav på bedömare, i synnerhet domare, i samband med deras hantering av informationsteknisk bevisning. Utan insikt om vilka uppkomstbetingelser eller vilken hantering som föregår informationsteknisk bevisning torde en objektiv
bedömning av dess bevisvärde över huvud taget inte kunna företas på
rationella grunder. Den kännetecknande höga komplexiteten ökar markant
behovet av särskild (teknisk) sakkunskap jämfört med annan bevisning. Målutredningen har i detta hänseende tidigare anfört att ansvaret för bevisningen, och för att presentera processmaterialet på ett sätt som gör att domstolen
kan ta till sig informationen och värdera den, främst åvilar parterna.2870 Det
har emellertid också framkommit i avhandlingen att parterna inte kan förväntas tillföra objektiv kunskap i detta hänseende och att domare inte alltid
får tillgång till adekvata kunskapskällor. Ofta förutsätts särskilda erfarenhetssatser och en viss nivå av kännedom och kunskap redan för att (på metanivå) kunna bedöma behovet av vidare bedömningar av bevisningens felkällor och bevisvärderingen i övrigt. Generellt råder också en insynsbrist såvitt
gäller de algoritmer som tillämpats i olika led av bevisningens uppkomst och
hantering. Således ger processmaterialet, tillsammans med notorietet och
domarens egna erfarenhetssatser, i många fall inte en tillräcklig kunskapstillförsel i samband med bedömningar av felkällor hos informationsteknisk
bevisning.
2870

Se SOU 2010:44 s. 344.
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Flera samverkande faktorer bidrar gemensamt till en ökad risk för att
domaren i praktiken blir avskuren från ett adekvat kunskapsstöd. De faktorer
som har identifierats i denna avhandling kan sammanfattas enligt följande:








avsaknad av objektiva särskilda erfarenhetssatser,
brist på insyn i tillämpade algoritmer,
oöverblickbara beviskedjor,
avsaknad av ändamålsinriktad legal reglering,
disparata och svårtillämpade tekniska standarder och vägledningar,
avsaknad av vedertagna metoder för felkällebedömning,
brist på behandling av problematiken inom den juridiska litteraturen
och inom rättskällorna i övrigt.

Med anknytning till denna kunskapsproblematik i brottmål har framkommit att det finns behov av att föra vidare diskussioner om hur långtgående
skyldigheter domstolen har vad gäller utredningsstandard och utredningskrav, och hur långt åklagarens utredningsbörda sträcker sig, i samband med
informationstekniskt bevis. Alltför stora brister i utredningars omfattning
och djup kan innebära att åtal måste ogillas. En fråga är hur domstolen, under de ovan angivna förutsättningarna, ska kunna fastställa den aktuella
utredningsstandarden. En sammanhörande fråga är hur domstolen, utan
självständig förmåga att behärska den tekniska komplexiteten, ska kunna
bedöma erfarenhetssatsernas adekvans och riktighet i objektivt hänseende.
Bevisningens komplexitet kan medföra situationer då domstolens ledamöter, i avsaknad av objektiv, relevant och riktig kunskap, måste ha ett
självständigt särskilt vetande, utöver det allmänna notoriska, för att kunna
föra adekvata resonemang om bevisningen, och därmed ytterst för att kunna
meddela materiellt riktiga domar.
Det står i övrigt klart att det finns behov av fortsatta studier av, och diskussioner om, frågor kring domares behov av tillförsel och/eller förmedling
av sakkunskap relaterad till värdering av informationsteknisk bevisning och
personella utsagor om sådan bevisning.2871 I sammanhanget framkommer
också behov av diskussioner om vilken kunskap som domstolen bör tillgå
och under vilka omständigheter samt hur kunskapen kan tillföras för att kunna godtas som objektiv. Samtidigt bör frågor om faktorer av relevans för
värdering av sådan tillförd kunskap vidare diskuteras.
Liknande resonemang har exempelvis förts tidigare om vittnespsykologers medverkan vid bevisvärdering av utsagor.2872
Även när utredningen i sig är fullvärdig kan det i många fall antas finnas
behov av expertdomare som kan förklara bevisningens innebörd och formu2871

En distinktion mellan förmedling respektive tillförsel av sakkunskap, fakta och erfarenhetssatser har anförts i Edelstam 1991, s. 155 f., jfr även a.a., s. 121 och 538.
2872
Se t.ex. Schelin, L., Bevisvärdering av utsagor i brottmål, 2007, s. 74 f.
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lera frågor till parter och vittnen.2873 En utmaning ligger i att balansera experternas roll och inflytande mot bland annat kraven på kontradiktion, offentlighet, information och parternas medverkan.2874 En iakttagelse med anknytning
till kunskapsproblematiken är i övrigt att sakkunniga sällan förekommer i
praxis. Personella utsagor om informationsteknisk bevisning härrör främst
från vittnen.
I praktiken sker därmed kunskapstillförseln ofta genom vittnesutsagor
med anspråk på att innehålla adekvata erfarenhetssatser. I en del fall ifrågasätter, av den tilltalade anlitade, tekniskt kunniga personer relevansen och
riktigheten av sådana påståenden från polisiärt håll.
Relaterade frågor kring olika måltyper har behandlats i specialprocessuella sammanhang. Diskussionerna om informationsteknisk bevisning torde
bland annat kunna föras utifrån de överväganden av ändamål och kompetens
m.m. som återfinns i samband med den befintliga allmänprocessuella regleringen,2875 regleringen av specialdomstolarna,2876 utredningar av domstolsintern specialisering2877 samt meddomare och sakkunniga ledamöter respektive
partssakkunniga och domstolssakkunniga. En utgångspunkt bör då vara att
behovet av objektiv kunskapstillförsel tillgodoses från externt håll, inte från
parter, partssakkunniga, vittnen eller målsäganden.
Lagstiftaren kan exempelvis överväga utrymmet för reglering som ger domaren utrymme för att, med kort varsel, förordna sakkunniga från datavetenskapligt håll. En möjlig åtgärd för att överbrygga kritiken kring inskränkningarna i det kontradiktoriska förfarandet skulle kunna vara att utforma regleringen så att denna expertis endast kan medverka i samband med
bevisupptagningen (dvs. inte under överläggningen).
I sammanhanget uppenbaras även ett behov bland domare av att kunna
tillgå ändamålsenlig utbildning. Mot bakgrund av takten för den tekniska utvecklingen och det tidigare identifierade bevisterminologiska problemet,
framstår det inte som en framkomlig väg att söka inrikta sådana lärandemål
exklusivt mot att tillgodogöra sig kunskap om materiell, och vid var viss tid
gällande, datavetenskaplig materia. Att särskilt utbilda vissa specialistdomare, eller att inrätta specialdomstolar för viss bevisning, torde heller inte vara
en önskvärd, eller ens praktiskt möjlig väg framåt. Utbildningsbehovet bör i
stället mötas med andra fokus.

2873

Jfr t.ex. Heuman, L., Specialprocess, 2007, s. 11 med hänvisning till Rättegångsutredningens delbetänkande (SOU 1987:13 s. 67 ff. och 87 f.).
2874
Bergholtz förefaller vara kritisk mot att experter ingår i domstolen eftersom det medför
vissa risker för att dessa krav uppfylls på ett sämre sätt, se Bergholtz 1987, s. 432.
2875
Jfr t.ex. 23 § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion; 44 § förordningen (1996:
379) med hovrättsinstruktion och 1 kap. 8 § och 45 kap. 12 § RB.
2876
Jfr t.ex. 18 a § förordningen (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten och 2 § 1
st. lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten.
2877
Jfr t.ex. utgångspunkterna för Målutredningens uppdrag, SOU 2010:44 s. 31 ff.
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Främst bör sådan utbildning fokuseras mot domarnas behov av att, på
metanivå, kunna identifiera såväl kunskapsbehov som bevisning och felkällor. Lärandemålen kan då inriktas mot att utveckla den individuella förmågan att i ett så tidigt skede som möjligt av processen identifiera när processmaterialet, det notoriska vetandet och de egna erfarenhetssatserna inte räcker
till, och i vilka hänseenden som kunskapstillförsel är behövlig.
Kort sagt behöver domaren förses med verktyg för att kunna urskilja när
domaren inte förstår och vad domaren inte förstår.
Sådana utbildningsansatser förutsätter en särskilt utformad nivå av abstraktion på vilken föremål, fenomen och händelseförlopp kan identifieras,
utan att behöva ses i ljuset av dagsaktuella tekniska förutsättningar. Samtidigt bör ansatserna givetvis även omfatta tidsbundna nedslag, exempelvis
vad gäller terminologi och funktionalitet.
Utbildningsbehovet motiveras även av de förändrade attityder som redan
nu kan skönjas bland ombud och försvarare. Det har bland annat framkommit att man från ett ombudsperspektiv i allt högre utsträckning anlitar egna
undersökande subjekt. Framgent kan också mer elaborerade tillvägagångssätt för att ifrågasätta bevisningens förväntas.
Man kan från olika partsperspektiv t.ex. komma att utnyttja de ofta svåra
gränsdragningarna mellan maskinella fakta, personella subjektiva fakta
respektive objektiva fakta. Bevisningens tillförlitlighet kan t.ex. angripas
genom att man söker dra nytta av bevisningens komplexitet och svårigheterna med att i praktiken skilja de olika faktatyperna från varandra (med resonemang av typen: Bevisningen är så komplex att den inte kan förstås; alltså
kan bevisningen vara felaktig; alltså kan det inte ställas utom allt rimligt
tvivel att den tilltalade begått gärningen).
Invändningar mot informationsteknisk bevisning i brottmål inriktas i nuläget ofta mot de kedjeled som, för att kunna bedömas, förutsätter information som är otillgänglig. Exempel på det är olika planteringshypoteser (någon annan än den tilltalade är upphov till, eller har manipulerat bevisningen)
och fjärrstyrningshypoteser (någon annan än den tilltalade har, eller kan
hypotetiskt ha, använt ett visst systems funktionalitet på distans). Sådana
invändningar som är hänförliga till s.k. trojan defense2878 kan inte utan vidare
avfärdas på samma grunder som i personell miljö.2879
Parallellt med denna utveckling kan även trovärdigheten bland undersökande subjekt förväntas bli föremål för olika angrepp i allt högre utsträckning. Utifrån den sammanställning av felkällor som lämnats i denna avhandling kan undersökningar och undersökande subjekt, med fog, ifrågasättas på
2878

Om benämningen och delar av problematiken, se t.ex. Sunde i Bevis i straffesaker, 2015,
s. 627 f. Jfr även den alternativa benämningen Trojan Horse Defense i Šepec, M., The Trojan
Horse Defence - A Modern Problem of Digital Evidence, DEESLR, vol. 9, 2012, s. 58 ff.
2879
Jfr t.ex. Šepec i föregående not a.a., s. 66. Som exempel på ett ogillat åtal med en
planteringshypotes kan anföras Nyköpings tingsrätts dom 2013-05-30 i mål nr B 3465-11.
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fler nivåer, exempelvis efter kompetens, empirisk grund för slutsatser, metoder, verktyg och undersökningsmiljöer m.m.2880
En sådan utveckling förutsätter en förmåga att identifiera och genomsyna
såväl oberättigade invändningar som eventuella tecken på att det finns fog
för invändningarna.2881 Utöver mer omfattande utredningar och kunskap, förutsätter det i sin tur även en förmåga att formulera relevanta frågor till förhörssubjekt och att därtill kunna bedöma relevansen av sådana frågor och
svar som i övrigt förekommer under rättegången.
Ur ett förtroendeperspektiv kommer då att förutsättas att domstolarna
stärker sin beredskap för att kunna möta upp och bedöma den informationstekniska bevisningen och relaterade personella utsagor, exempelvis vid kraftmätningar mellan undersökande subjekt på respektive parts sida.
Eftersom parternas kunskapstillförsel kan vara otillräcklig eller vinklad
måste domstolen då också självständigt klara av att identifiera felkällor. För
att kunna upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolar, när kunskapsproblematiken är utlämnad åt externa aktörer, samtidigt som delar av bevisvärderingen övervältras på andra aktörer, blir det särskilt viktigt att utveckla
och implementera olika säkerhetsmekanismer. Detta blir särskilt viktigt i
straffprocessuella, indispositiva och förvaltningsrättsliga mål.
Man kan i detta sammanhang samtidigt uppfatta ett behov av diskussioner
om varifrån sakkunskapen ska inhämtas. Av den praxis som studerats framgår att även synnerligen kompetenta, praktiskt och teoretiskt väl erfarna undersökande subjekt lätt kan gå fel i sina bedömningar och utlåtanden. Rena
sakfel, spekulationer och i övrigt osakliga uttalanden förekommer även från
källor där hög vetenskaplig kvalitet normalt är att förvänta. Samtidigt kan
informationsteknisk bevisning ackvireras och i övrigt hanteras av lekmän
och amatörer som varken har formell eller metodologisk träning eller erfarenhet, utan att bevisningens informationsinnehåll påverkas över huvud
taget.2882 Det är således fullt möjligt att andra kriterier är tillämpliga för att
bedöma sakkunskap om informationsteknisk bevisning än de som domare
traditionellt har fäst vikt vid i samband med expertutlåtanden, som t.ex. subjektens kompetens, utbildning och erfarenhet m.m.
Utan vare sig objektiv kunskapstillförsel, kontraintuitiv slutledningsförmåga eller ovan nämnda beredskap, ökar risken för kunskapsmässiga fel.
Detta kan i praktiken komma att få olika följder.
Principiellt likartade situationer kan komma att bedömas på olika sätt vid
olika fora. En domare kan exempelvis iaktta alltför stor försiktighet, en annan söker utröna otillgänglig fakta genom långtgående materiell processled2880

Se avsnitten 3.6 och 7.2.
Jfr t.ex. det ogillade åtalet i ovan anförd dom.
2882
Jfr t.ex. Mjöbring, L., Computer Sweden/IDG (utg.), Död Iphone återuppstår, 2013-0904. Se även Dagens Juridik (utg.), Doktorand i rättsinformatik knäckte säkerhetsspärr i
iPhone 5 – ”en av få i världen som lyckats med det”, 2013-09-10.
2881
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ning, samtidigt som en tredje söker förordna sakkunnig och en fjärde tillämpar inadekvata erfarenhetssatser.
Det kan i sig också leda till materiellt oriktiga domar där, i brottmål, skyldiga frias och oskyldiga döms.2883
Ett ytterligare riskmoment är att det i den dömande verksamheten görs
difforma2884 bedömningar av principiellt likartat bevismaterial. I förlängningen kan det leda till en så heterogen rättstillämpning att förutsebarhet inte kan
uppnås.
Lösningar på kunskapsproblematiken kan knappast förväntas genom
praxisbildning. De delar av problematiken som innefattar bedömningar av
sakförhållanden behandlas normalt inte av prejudikatbildande instanser.
Delade meningar råder även om vilken normerande verkan som praxis
egentligen har i bevisfrågor. HD har i NJA 2015 s. 631 bland annat uttalat
att utrymmet för en rättsutveckling genom prejudikat är mindre lämplig på
områden där en god rättsbildning förutsätter ett betydande mått av tekniska
specialistkunskaper (p. 43).
Slutsatsen blir därmed att informationsteknisk bevisning löper en stor risk
att accepteras och övervärderas, alternativt underkännas och underskattas,
utan att bli adekvat prövad. Allvarliga risker för en spretande, materiellt
oriktig och oförutsebar rättstillämpning följer således av kunskapsproblematiken. En sådan utveckling skulle inte bara underminera allmänhetens
förtroende för domstolarnas dömande verksamhet, utan även komma att
aktualisera rättssäkerhetsaspekter.
En individuell sortering i kunskapstrappan
Situationer uppkommer i praxis då utsagepersoner hörs om maskinell funktionalitet. Det kan exempelvis gälla hur viss bevisalstrande utrustning (programvara och/eller maskinvara) fungerar. Detta föranleder ett behov hos bedömaren av att kunna värdera utsagornas tillförlitlighet. Härutöver kan andra
situationer uppkomma när olika, med varandra oförenliga, utsagor från olika
subjekt blir ställda mot varandra. Det föranleder ett motsvarande behov av
att vid tillförlitlighetsbedömningen kunna vikta utsagorna dels mot en objektiv referenspunkt, dels mot varandra.
Utan någon gemensam referenspunkt blir sådana bedömningar svåra att
göra. Ett förslag presenteras här med utgångspunkt i den tidigare anförda
interaktionsindelningen (avsnitt 3.1.4) samt gränssnittsackvisitionen (avsnitt
3.3.2). Interaktionen och ackvisitionssättet har nämligen bäring på karak2883

Armstrong har utifrån ett australiskt perspektiv framhållit detta som en befintlig problematik, Armstrong 2010, s. i.
2884
Såvitt gäller överprövade domar har man i processrättsliga sammanhang traditionellt talat
om difforma avgöranden eller difforma mål i motsats till konforma, se t.ex. SOU 1938:44 s.
61 samt prop. 1971:45 s. 33 och 90.
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tären hos den faktiska kunskap som respektive subjekt besitter. Detta gäller
oavsett i vilken processuell egenskap som subjektet uppträder i rättegången
(part, vittne eller sakkunnig).
För bedömarens del gäller i sådana fall att (bland annat) dels bilda sig en
uppfattning om vilka maskinella förutsättningar som inverkat på bevisets tillskapande, dels att fastställa ett samband mellan utsagesubjektet och den kunskapsgrund som utsagesubjektets uttalanden vilar på. För den senare delen
av bedömningen torde bedömaren då, i vissa fall, kunna vara behjälpt av att
utgå från interaktionsindelningen.
Förslagsvis kan bedömaren använda interaktionsindelningen till att
fastställa utsagesubjektets relation till utsagans innehåll. Bedömaren kan för
ändamålet behöva ställa frågor till subjektet för att kunna hänföra (sortera)
subjektet under den interaktionskategori som är aktuell i det enskilda fallet.
När förhållandet är fastställt för respektive subjekt kan subjektet inordnas
i följande kunskapstrappa, graderad från 1–5:

5
Praktiskt
genomförande
auktorer

4
Teoretiskt
3
utvecklande
auktorer
Användare

2
Gränssnittsackvisitörer

1
Övriga

Figur 7.1 Kunskapstrappa

Trappans respektive steg är graderade i fallande skala. Skalstegen ska tillämpas alternativt. Om utsagesubjektet kan sorteras under flera trappsteg sorteras subjektet till det högsta.
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Auktorer (5 och 4)2885 är hierarkiskt högst ordnade i bevissammanhang
eftersom de i allmänhet kan tillföra mest tillförlitlig direkt kunskap om funktionaliteten och algoritmernas sammansättning.
Användare (3) t.ex. av ett mätinstrument, har en begränsad kunskapsbas
och kan inte redogöra för annat än sin egen interaktion med instrumentet och
instrumentets beteende.
Gränssnittsackvisitörer (2) kan endast redogöra för egna iakttagelser och
upplevelser från gränssnitt såsom högtalare eller bildskärmar etc. De har inte
någon självständig interaktion med algoritmerna vare sig inom eller utom
exekvering.
Övriga personer (1),2886 som alltså inte kan hänföras till någon av kategorierna ovan, kan endast bidra med utsagor som genomgående är att hänföra
till hörsägensuppgifter. Att utforma en användarmanual eller att återge vad
andra berättat om funktionaliteten hör till dessa uppgifter. Berättelser i andra
hand ger i allmänhet ett betydligt lägre bevisvärde än direkta berättelser.2887
I fallet med utsagor om funktionalitet kan bedömaren på detta sätt få ett
mått på utsagesubjektets kunskapsnivå i förhållande till utsagans innehåll. I
fall med oförenliga utsagor kan denna sortering – möjligen – leda till att det
ena utsagesubjektet får ett högre värde, och därigenom ge bedömaren skäl att
överväga att betrakta den utsagan som mer tillförlitlig. Trappan kan även få
alternativa användningsområden, exempelvis för fastställande av olika personella interaktionsmoment.
Vid trappans tillämpning är det viktigt att bedömaren skiljer mellan frågor om
avsedd funktionalitet i allmänhet respektive faktisk funktionalitet i det enskilda
fallet. Generella utsagor och resonemang kring avsedd funktionalitet är vanligt
förekommande i praxis. Trappan avses vara tillämplig för bedömningar om faktisk funktionalitet i enskilda fall, och inte för generella utsagor om avsedd funktionalitet i allmänhet.
Samtidigt bör framhållas att trappan är avsedd att tillämpas för muntliga utsagor från personella förhörssubjekt, och inte för utsagor i andra former (t.ex.
skriftliga utlåtanden).
Det ska understrykas att trappan endast tar avstamp i snäva kunskapsteoretiska utgångspunkter utifrån allmänna förhållanden. Sorteringsgrunden är generaliserande och relativ. Några vattentäta skott mellan respektive trappsteg kan svårligen upprätthållas. Vissa gränsdragningssvårigheter kan i vissa fall förutses, bland
annat mellan användare respektive teoretiskt utvecklande auktorer. Sorteringar
av förevarande slag kan heller inte förväntas ge någon fullständig eller rättvisande bild av utsagesubjektens hela kunskapsbas. Sorteringen är heller inte generiskt
2885

Vittnet ”som har byggt dataprogram till webshopen” och som hördes i Eksjö tingsrätts
dom 2012-11-01 i mål nr B 2929-11 hör till denna kategori (se anförd dom, s. 13 och 21).
2886
Vittnena som hördes i Göta hovrätts dom 2011-12-13 i mål nr B 1137-11 hör till denna
kategori.
2887
Se t.ex. under rubriken ”Bevisföringen” i Fitger, P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken,
kommentar till 35 kap. 1 § RB (okt 2014, suppl. 77).
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tillämpbar i alla enskilda fall. Härutöver förutsätts bland annat även att subjekten
förmedlar en objektiv sanning, dvs. att de exempelvis inte ljuger eller misstar sig.
Trappan får därför betraktas som ett tentativt förslag.

Precisionsproblemet
Det framstår som uppenbart att det från rättsliga utgångspunkter ställs höga
krav på precision hos olika bevishanterande aktörer. Hur kraven efterlevs i
praktiken är en fråga som kan göras till föremål för vidare studier. Det har
uppenbarats behov av fördjupande diskussioner kring den roll som missivdrivna it-undersökningar spelar i domstol. Sammantaget med den ökande
användningen av it kan missivdrivna it-undersökningar förväntas öka inom
både offentlig och privat sektor. En fråga gäller precisionen i redovisningar
av resultat av missivdrivna it-undersökningar i straffprocessuella sammanhang. Det har framkommit att aktörer inom den brottsutredande och offentliga sektorn i övrigt behöver redovisa distinktionerna mellan maskinella
fakta respektive personella subjektiva fakta (av olika sorter) på ett tydligare
sätt än för annan bevisning. Det kan således bland annat ankomma på dem
att i dessa hänseenden, i högre utsträckning än för närvarande, precisera innehållet i sådana skriftliga redovisningar som upprättas i samband med
missivdrivna it-undersökningar, för att uppfylla de krav som uppställs de
lege lata.
Det bör vidare diskuteras med vilken noggrannhet som exempelvis tillämpad representationsinformation bör anges och redovisningen av hur existensen av lagringsmanifestationer fastställts utifrån ett de lege lata perspektiv.
Mot denna bakgrund, sammantaget med den undersökande verksamhetens anknytning till tillämpade vetenskapliga metoder och skillnaderna i
kraven på kompetens och kvalitetssäkring och felkällornas komplexitet, blir
slutsatsen att domare, som generell utgångspunkt, behöver inta ett kritiskt
förhållningssätt till resultat av sådana undersökningar.
Rättsmedicinska undersökningar, med tillhörande rättsintyg, bygger på
reglering i flera nivåer av normhierarkin; lag, förordning, myndighetsföreskrifter och allmänna råd. Regleringen har tillkommit som en följd av att viss
problematik identifierats, näst intill identisk med den problematik som har
uppmärksammats i samband med missivdrivna it-undersökningar och relaterade utlåtanden. Någon motsvarande reglering på detta senare område finns
emellertid ännu inte.
Lagstiftaren kan i dessa hänseenden överväga utrymmet för att lagfästa
uttryckliga krav på att precisera innehållet i och utformningen av skriftliga
utlåtanden i samband med polisiära missivdrivna it-undersökningar. I viss
utsträckning kan rättsintygsregleringen tjäna som förebild. Som en alternativ
dokumentationsform kan lagstiftaren överväga utrymmet för att genom ljudoch bildupptagningar dokumentera de missivdrivna undersökningarna i sig,
som den tilltalade därefter kan tillgå och analysera.
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Ett utslag av precisionsproblemet är att det samtidigt uppställs högre krav
på noggrannhet även hos domaren. Genom exemplet med digitala bilder har
t.ex. framgått att bevisvärdering av informationsteknisk bevisning kan utföras på olika nivåer, på fysisk nivå, på logisk nivå respektive på en mänskligt
fattbar innehållsnivå.
Principiellt torde detta vara tillämpbart för all informationsteknisk bevisning. Bevisvärdering på fysisk nivå, av exempelvis lagringsmanifestationers
existens och beskaffenhet, motsvarar då den högsta graden av noggrannhet.
Bevisvärdering på logisk nivå, av exempelvis representationsinformationens
beskaffenhet, motsvarar en jämförelsevis lägre, men fortfarande höggradig
noggrannhet. Bevisvärdering endast på innehållsnivå motsvarar en förhållandevis låg grad av noggrannhet, eftersom faktorerna inom de övriga nivåerna
då presumeras vara fastställda. Olika kombinationer av nivåerna innebär därmed att bevisvärderingen utförs med olika grader av noggrannhet.
Vilken noggrannhet och vilka bevisvärderingsnivåer som blir tillämpliga
vid bedömningar av felkällor i det enskilda fallet, bestäms företrädesvis utifrån fyra faktorer:
1. huruvida den informationstekniska bevisningen rör faktiska omständigheter för vars riktighet domstolen har officialprövningsansvar,
2. uppställda beviskrav,
3. bevisbördans placering och/eller
4. huruvida den informationstekniska bevisningen rör omstridda och
förnekade förhållanden.
Kvantitetsproblemet
Informationsteknisk bevisning innehåller ofta betydande informationsmängder. Ett material som skulle förutsätta veckor av förhör och generera tiotusentals enskilda vittnesutsagor i personell miljö, kan relativt snabbt och
enkelt genereras i maskinell miljö. Bevisningen representeras ofta genom
pappersutskrifter vilket genererar kvantitativt omfattande underlag. Det är
administrativt betungande samtidigt som parternas och domarens bevishantering blir resurskrävande.
I kombination med bevisningens komplexitet medför detta risk för att
man av bekvämlighetsskäl söker hitta olika effektiviserande genvägar. Så
som Diesen tidigare har framhållit finns en risk i att kvantitet överskuggar
kvalitet.2888 Vissa sådana tendenser märks i praxis. Ett tydligt, och för informationsteknisk bevisning symtomatiskt, utslag av denna kvantitetsproblematik kan benämnas urvalsbevisning. Ett exempel är när parten låter ett

2888

Se Diesen, C. i Festskrift till Nils Nygaard, 2002, s. 10.
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mindre urval av en viss bevismängd representera bevisningen i helhet.2889
Domaren får i sådana fall varken ta del av bevisningen i helhet, eller de
urvalskriterier som tillämpats. I stället hörs vittnen om sina iakttagelser, som
ett slags surrogat för bevisningen. Om domaren därefter subsumerar vittnets
utsagor under rättsfakta innebär detta i praktiken att en del av bevisprövningen övervältras på vittnet. Principen om det bästa bevismaterialet åsidosätts i sådana fall. När en åklagare subjektivt väljer ut ett för målet passande
”karakteristiskt” eller ”representativt” bevismaterial som t.ex. filmer/bilder,
som sedan kvalificeras rättsligt av vittnen, uppenbaras en risk för att tilltalades rätt till en rättvis rättegång åsidosätts. Det kan också leda till missbruk.
En ytterligare risk med stora kvantitativa underlag är att de bevishanterande aktörerna får svårt att orientera sig i och överblicka materialet. Det kan i
sig komma till uttryck olika sätt. Inom psykologin har man exempelvis uppmärksammat vissa kognitiva svårigheter när människor ska hantera stora
informationsmängder.2890 Bland annat försvåras bedömningarna ju mindre
överblickbar informationsmängden är.2891 Samtidigt finns risk för en självbedräglig illusion hos dessa bedömare. Ofta känner de sig nämligen säkrare
på sin sak ju större de behandlade informationskvantiteterna är.2892
Det är heller inte ovanligt att överflödigt och ibland känsligt material
(som inte är bevis) av misstag hamnar bland det underlag som inges till domstolen.
Utslag av kvantitetsproblematiken kan därmed på sikt underminera förtroendet för domstolarna.
Kvantitetsproblematik tycks för övrigt genomsyra alla delar av bevishanteringen. Utredningar med missivdrivna it-undersökningar tenderar bland
annat att bli tidskrävande som en följd av problematiken. En iakttagelse i
övrigt är att det inte bara är bevismaterialet som kvantitativt ökar i omfång.
Även bevishanterande aktörer samt parter, målsäganden och ombud tycks
kunna öka i antal i mål där informationsteknisk bevisning förekommer. Även
detta förutsätter en annorlunda beredskap från domstolarnas sida.

2889

Detta är särskilt vanligt i mål om barnpornografibrott. Ett fåtal bildfiler kan då exempelvis
upptas per kategori för gradindelning. Samtidigt påstås de utvalda bilderna eller filmerna
representera (t.ex. tusentals) andra bilder/filmer som aldrig tas upp direkt av domstolen.
2890
Se under rubriken ”Inledning”, stycket som inleds med ”En annan stor fördel...” i Fitger,
P. m.fl., Zeteo (utg.), Rättegångsbalken, kommentar till 35 kap. RB (april 2015, suppl. 78).
2891
Se a.st.
2892
Se a.st.
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7.2

Identifierade felkällor m.m.

Att bedöma informationsteknisk bevisning ställer höga krav på bedömaren.
De förutsättningar som har identifierats i avhandlingen kan summeras enligt
följande:
Bedömaren behöver kännedom om:
•
•
•
•

bevisningens uppkomstbetingelser,
bevisningens beståndsdelar,
bevisningens synergiska element och
den föregående bevishanteringen.

Härutöver förutsätts även att bedömaren har förståelse för:
•
•

hur bevisningens substans och hantering i det enskilda fallet har inverkat på, eller generellt kan inverka på bevisningens tillförlitlighet
samt
att avsaknad av viss information om bevisningen kan påverka dess
tillförlitlighet.

Dessutom fordras att bedömaren har förmåga att:
•
•

hantera invändningar om bevisningen samt
identifiera och bedöma bevisningens felkällor.

I det följande lämnas en sammanställning av sådana felkällor som identifierats i avhandlingen. Det ska understrykas att bedömaren inledningsvisvis bör
fastställa bevisningens karaktär innan felkällorna bedöms. För ändamålet kan
mer övergripande frågor först behöva formuleras om bevisningen, som bland
annat:
–
–
–
–
–
–

Är bevisningen informationsteknisk? I vilken utsträckning är
bevisningen kausal till digital elektronik?
Är bevisningen ett självständigt resultat av algoritmer (programvara) eller av samtidiga direkta personella interaktionsmoment?
Vilka respektive datorsystem samt i/o-enheter har inverkat på
bevisningen (maskinella informationskällor samt individualisering av respektive intermaskinella komponenter)?
Hur har respektive maskinell interaktion inverkat?
Vems eller vilkas mänskliga interaktioner har inverkat?
Hur har respektive personell interaktion inverkat?
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Felkällebedömningen kan därefter förslagsvis inriktas mot att närmare
klarlägga den presenterade bevisningens tillkomst- och övriga hanteringshistorik. Därefter kan felkällorna för respektive aktuell hanteringskategori bedömas för sig. I avsnitten 3.1–3.6 har individuella felkällor uppmärksammats
vid varje respektive bevishantering i samband med tillskapande, eftersökande, ackvisition, kommunikation, representationsbildning och vid missivdrivna it-undersökningar. I avsnitt 4.4 har även särskilda felkällor identifierats
för varje exempel.
En ytterligare slutsats är att informationsteknisk bevisning, utöver de här
identifierade, även kan betingas av individuella felkällor på olika plan.
Även felkällor som kan hänföras till bedömaren har identifierats.
Vid bedömningar av personella interaktionsgrader kan bedömaren göra en
tentativ skattning utifrån uppdelningen i den tidigare introducerade kunskapstrappan (exempelvis i fall då bevistemat avser gärningsmannaskap).2893
Falska negativer tillhör generellt de svårare felkällorna att identifiera och
att hantera konsekvenser av. Sådana inträder när man felaktigt utgår från att
ett visst informationsunderlag är fullständigt och robust, och sedan drar
slutsatser utifrån denna presumtion. En risk som identifierats är att falska
negativer kan ärvas genom hela bevishanteringen så att bedömaren inte förmår att genomsyna konsekvenserna av dem.
Felkällor relaterade till bevisningens tillskapande
Felkällor relaterade till utrustningen
Bedömningar kan göras med utgångspunkt i vilka krav som uppställts på:
•

den bevisalstrande utrustningen
– utrustningens chassi
– utrustningens innehåll och prestanda
 den digitala elektroniken med lagringsmedier
 tillämpade algoritmer
 avtryck, representationsinformation och övriga normer som tillskapas och tillämpas

–

2893

utrustningens skötsel

•

de självständiga representationer som den bevisalstrande utrustningen genererar

•

den bevisalstrande utrustningens personella användare
– situationsbetingade krav på handhavande
– användarens personliga kvalifikationer eller egenskaper

•

övriga aktörer med relation till utrustningen.

Se avsnitt 7.1.
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Felkällor relaterade till bevisningens informationsinnehåll
Bedömningar av riktighet och fullständighet kan göras med utgångspunkt i
utrymmet för:
•
•
•
•
•
•
•
•

digitaliseringsförluster
riktighetskontroller; falska positiver (fysiska/logiska/personella)
fullständighetskontroller; falska negativer (fysiska/logiska/personella)
tillämpade algoritmer (inklusive representationsinformation för skrivnormer)
att genom lokala konfigurationer, helt eller delvis, utesluta relevanta
delar i förhållande till det aktuella informationsinnehållet
faktiska lokala konfigurationer i det enskilda fallet
verkan av tillförda materiella värden (indata i form av maskinella värden eller personella inmatningar, lokala konfigurationer m.m.)
personella interaktionsmoment.

För utvecklande fördjupningar kring respektive del hänvisas till diskussionen
i avsnitt 3.1 (3.1.4).
Felkällor relaterade till bevisningens eftersökande
Bedömningar kan göras med utgångspunkt i utrymmet för:
•
•
•
•
•

avgränsningar genom urvalet av informationskällor (lagringsmedier)
avgränsningar genom urvalet av informationstillgång (partitioner,
mappar, utrymmen etc.)
avgränsningar genom urvalet av sökbegrepp
indikationer om brister i fullständighet
tillämpade algoritmer (t.ex. sökmotorer och representationsinformation för läsnormer).

För utvecklande fördjupningar kring respektive del hänvisas till diskussionen
i avsnitt 3.2.
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Felkällor relaterade till bevisningens ackvisition
Bedömningar kan göras med utgångspunkt i:
Fysisk och logisk ackvisition
•
•
•
•
•
•

spänningsmatning
faktisk hantering
påverkan genom yttre fysiska förutsättningar
tillämpade algoritmer (inklusive representationsinformation för skrivoch läsnormer)
personella respektive maskinella urvalskriterier vid selektiv ackvisition
maskinella komponenters interaktion (inklusive samtliga komponenters respektive felkällor).

Personell gränssnittsackvisition
•
•

subjektets föregående interaktion
subjektets sensoriska och kognitiva förmåga.

För utvecklande fördjupningar kring respektive del hänvisas till diskussionen
i avsnitt 3.3 (3.3.3).
Felkällor relaterade till bevisningens kommunikation (interkommunikativ
bevisning)
Bedömningar kan göras med utgångspunkt i hur respektive:
•
•
•
•

mellanliggande nod som informationen passerat,
passerat lager (utifrån nätverkstopologi),
normtillämpning (inklusive representationsinformation för läs- och
skrivnormer) respektive
hanterande personella aktörer

har inverkat på:
•
•
•
•

sättet att säkerställa informationens fullständighet och riktighet,
sättet att identifiera informationens ursprung,
informationens fullständighet och/eller
informationens riktighet.

För utvecklande fördjupningar kring respektive del hänvisas till diskussionen
i avsnitt 3.4 (3.4.3).
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Felkällor relaterade till representationstillämpningen för bevisningen
Bedömningar kan göras med utgångspunkt i representationstillämpningen
för läs- och skrivnormer i samtliga:
•
•
•

IR-led i maskinella miljöer,
miljööverskridande led och
IR-led i personella miljöer.

För utvecklande fördjupningar kring respektive del hänvisas till diskussionen
i avsnitt 3.5.
Felkällor relaterade till missivdrivna it-undersökningar
Bedömningar kan göras dels med utgångspunkt i ovan behandlad bevishantering, dels utifrån undersökningarnas respektive huvudelement:
•
•
•
•
•
•
•
•

undersökningsmissivet
det undersökta objektet
det undersökande objektet
det undersökande subjektet
undersökningsmetoderna och undersökningsmiljön
dokumentationen och redovisningen
konvergenser bland maskinella fakta och personella subjektiva fakta
respektive förhållandet till objektiva fakta och
konvergenser bland olika sorter av personella subjektiva fakta.

För utvecklande fördjupningar kring respektive del hänvisas till diskussionen
i avsnitt 3.6 (3.6.3–3.6.4).
Felkällor relaterade till informationstekniska bilder och filmer
Även vissa särskilda felkällor har identifierats i samband med dynamiska
representationer. Bedömningar kan göras utifrån:
1. Verifieringskriteriet
2. Avsiktskriteriet
3. Lokalitetskriteriet
4. Tidsobjektiviseringskriteriet
5. Efterbearbetningskriteriet
6. Avgränsningskriteriet
7. Fullständighetskriteriet
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För utvecklande fördjupningar kring respektive kriterium hänvisas till diskussionen i avsnitt 4.4.
Felkällor relaterade till bedömaren
Olika felkällor har också uppenbarats som kan sägas vara relaterade till
bedömaren. Vid bedömningar av missivdrivna it-undersökningar kan bedömaren t.ex. komma att feltolka implicita missiv (jfr avsnitt 3.6.3.1).
Det har även uppenbarats olika risker och felkällor som kan relateras till
bedömarens felaktiga presumtioner. Två karakteristiska felslut, som får
långtgående konsekvenser, följer av att felaktigt presumera:
•
•

att all avsedd funktionalitet hos digital elektronik överensstämmer
med faktisk funktionalitet eller
att det finns samband mellan maskinella och personella identiteter.

Exempel på felaktiga presumtioner om samband mellan maskinella och
personella identiteter är att utgå från att en viss person burit en viss telefon
med sig, att en viss person haft en viss dator i sin förfogandesfär, att det som
skrivits i ett e-postmeddelande kommer från en viss avsändare eller att ett
s.k. nickname anknyter till en viss person.
Felslut kan även uppkomma till följd av felaktiga presumtioner om informationsinnehåll. Det har framgått att bedömaren inte alltid kan utgå från
påståenden om att ett informationstekniskt bevis har ett visst informationsinnehåll. Det kan därför t.ex. ankomma på domaren att, såvitt gäller maskinella
fakta, även särskilt bedöma det informationstekniska bevisets beståndsdelar,
bland annat genom att:
1. bedöma lagringsmanifestationernas existens och beskaffenhet,
2. bedöma representationsinformationens existens och beskaffenhet,
3. bedöma informationsinnehållets existens och beskaffenhet, och
huruvida det är ett kumulativt resultat av pp. 1–2.
Behovet av dessa bedömningar sammanhänger med det som tidigare har
anförts om olika bevisvärderingsnivåer.2894

2894

Se avsnitt 7.1.
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7.3

Reflektioner

7.3.1

Utvecklingsområden

Övrig bevishantering m.m.
Genom avhandlingens avgränsningar och fokus har vissa frågor lämnats obehandlade. Det har framkommit att det föreligger behov av fördjupande studier om de rättsliga förutsättningar som omger den övriga bevishanteringen,
dvs. tillåtlighetskvalificering, materiell bedömning, beslutsmotivering och
slutlig hantering i samband med informationsteknisk bevisning.
Det har även framkommit behov av att närmare behandla olika ansvarsfrågor relaterade till bevishantering, och i synnerhet i samband med missivdrivna it-undersökningar. De områden som i detta hänseende framstår som
mest angelägna att adressera är rättsliga förutsättningar för straffrättsligt
ansvar, förvaltningsrättsliga sanktioner och skadeståndsskyldighet. Såvitt
gäller straffrättsligt ansvar kan exempelvis finnas behov av att vidare
diskutera förhållanden mellan representationstillämpningar och brottstypen
bevisförvanskning enligt 15 kap. 8 § BrB.
Kriterier för principen om det bästa bevismaterialet
För informationsteknisk bevisning tycks beviskedjornas längd i sig inte vara
en relevant utgångspunkt för diskussioner om hur principen om det bästa
bevismaterialet upprätthålls. Exempelvis innebär sammansättningen hos
interkommunikativ bevisning genom nätverkskommunikation, i sig, en
direkt kollision med den principen efter det kriteriet. Därmed finns även behov av närmare diskussioner om vilka bedömningskriterier som är relevanta
för principens efterlevnad i samband med informationsteknisk bevisning.
Frekvensteorier
Man kan också anta ett framtida behov av diskussioner om i vilken utsträckning frekvensteorier2895 kan tillämpas för omständigheter i it-miljö, exempelvis vad gäller existens/icke-existens av vissa filtyper samt funktionalitet hos
maskin- och programvaror. Teoribildningen är nära förbunden med sannolikhetslära och har bildat utgångspunkt för bevisrättsliga diskussioner om bland
annat ursprungssannolikhet och metoder för bevisprövning m.m.2896 Ett prob2895

Om ursprungssannolikhet, se t.ex. Rättegång IV, 6 u., 1992, s. 129 ff. samt Rättegång IV,
7 u., 2009, s. 136 ff., se även Diesen 1993, s. s. 388 f., 393 (samt i a.st. not 51) och 440 ff.
Om frekvensteorier i bevisrättsliga diskussioner, se t.ex. Diesen, C., BEVIS 10, 2015, s. 36 ff.
med där anförda hänvisningar.
2896
Se t.ex. a.st.
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lem i sammanhanget är den empiriska grund på vilken slutsatser om frekvenser vilar. En förutsättning för att över huvud taget kunna diskutera orsakssamband i termer av sannolikhet är att grundförutsättningarna är likartade,
eller med andra ord att det finns gemensamma utgångspunkter för jämförbarhet. Detta uttrycks ibland så att empirin måste bygga på resultat som är
generaliserbara.2897 Generaliserbarhet är dock svår att uppnå i it-miljö,
exempelvis när det gäller programvarors funktionalitet. Det förutsätts då
bland annat full kännedom om algoritmernas sammansättningar. Representationsbevis i maskinell miljö består också av fler inklusionskriterier än exempelvis personella utsagor. Många gånger finns dock ingen tillgänglig vetskap
om vilka inklusionskriterierna är i de enskilda fallen utifrån processmaterialet. Följaktligen kan då inte heller någon empirisk grund för sannolikhet tilllämpas av domstolen. Det finns därmed risk för att frekvensteorier i dessa
sammanhang underbyggs av ovetenskapliga, och outtalade, mått på sannolikhet.
Beviskrav och bevisvärdering
Det har konstaterats att olika långtgående krav uppställs på bevisalstrande
utrustning i olika regelverk. Därmed framträder ett behov av att framgent
föra vidare diskussioner om hur sådana kravnivåer förhåller sig till uppfyllelser av olika beviskrav.
Vidare finns behov av att ytterligare diskutera metodologiska tillvägagångssätt vid domarens bevisvärdering av informationstekniska bevis. En
typsituation som bör uppmärksammas är bland annat när olika informationstekniska bevis utgör såväl huvudbevis som motbevis, ställda mot varandra.
Andra förhållanden att studera och analysera är hur domstolar i enskilda fall
värderar informationsteknisk bevisning och hur sådan bevisning samverkar
med andra bevis vid bevisvärderingen.
7.3.2

Nutid

Empiriska undersökningar
Med avhandlingens definitionsförslag som utgångspunkt kan förekomst av
informationsteknisk bevisning undersökas enhetligt. Genom sådana empiriska undersökningar kan statistiska underlag genereras som kan läggas till
grund för att utläsa frekventiell förekomst av informationsteknisk bevisning,
exempelvis inom vissa måltyper, instanser eller fora.

2897

Begreppet generaliserbar motsvaras närmast av vad som inom civilrättsliga sammanhang
brukar benämnas kommensurabla, alltså mot varandra stående och med varandra jämförbara
förhållanden.
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Straffprocessens relevans för civilprocessen
Det har framkommit att reglering av viss bevisalstrande utrustning finns i
straffprocessuella sammanhang. Det har också visats att sådan reglering kan
användas för att uppmärksamma felkällor. Principiellt kan denna metod
användas för informationsteknisk bevisning även i civilprocessuella sammanhang. Det blir för detta ändamål även behövligt att utveckla diskussionen om hur olika beviskrav uppfylls (jfr ovan).
I praxis är informationsteknisk bevisning rent kvantitativt mest förekommande i straffprocessuella sammanhang. Bevisningen, med dess olika sammansättningar, hantering, värde och tillhörande resonemang, kan således
studeras utifrån denna rättssfär. Principiellt viktiga frågor torde kunna
behandlas med utgångspunkt i sådant material, även för andra syften. Genom
att studera och föra diskussioner kring sådan bevisning och praxishanteringen skulle även teoribildningen för andra bevisrättsliga områden kunna
utvecklas, exempelvis inom civilprocessen, förvaltningsprocessen och specialprocessen. Av intresse kan då t.ex. vara att närmare studera hur beviskraven uppfylls i olika måltyper. En hypotes utifrån den i avhandlingen studerade
praxissamlingen är att domare generellt tillämpar en strängare måttstock vid
bedömningen av om beviskravet är uppfyllt i civilprocessuella mål, än i
straffprocessuella.
Behovet av vidare studier och fortsatta diskussioner avseende exempelvis
bevisprövning av informationsteknisk bevisning, enskilt och i samverkan
med annan bevisning, framstår som helt uppenbart.
Ekonomiska frågor
Ett angeläget förhållande att uppmärksamma och diskutera rör vissa ekonomiska aspekter i samband med hantering av informationsteknisk bevisning.
Det kan exempelvis konstateras att tilltalade har haft behov av att anlita
undersökande subjekt för att objektivt kunna analysera eller invända mot informationsteknisk bevisning och/eller personella utsagor om denna bevisning.2898 De konsekvenser som kan följa i rättssäkerhetshänseende av den fakultativa regleringen i 31 kap. 2 § RB, såvitt gäller den tilltalades möjlighet
att under sådana omständigheter få ersättning för kostnader för bevisning
kan framgent förväntas bli allt mer kännbara.2899 Ett samtidigt uppmärksam2898

Se t.ex. Hovrättens för Västra Sverige dom 2013-05-03 i mål nr B 4599-12 (rättskraftigt
avgjord efter Göteborgs tingsrätts dom 2011-12-19 i mål nr B 14869-11, Hovrättens för Västra Sverige dom 2012-03-09 i mål nr B 1129-12 och Högsta domstolens beslut 2012-10-30 i
mål nr B 1644-12). Jfr även Öster, U., En pedagogisk uppgift att förklara digitala bevis,
Advokaten, nr 1, 2014, s. 25.
2899
Jfr t.ex. den situation som beskrivs i Wigerström, E., Dagens Juridik (utg.), Tog fram egna
bevis som polisen misslyckats med, 2014-09-24, med avseende på Hovrättens för Västra
Sverige dom 2013-05-03 i mål nr B 4599-12 (jfr föregående not).
457

mande är att det under förundersökning, huvudförhandling och tiden för
överklaganden, enligt den nuvarande beslagsregleringen, inte ges något utrymme för tilltalade att själva ombesörja missivdrivna it-undersökningar.
Utöver förtroendeaspekter framträder även rättssäkerhetsaspekter i dessa
sammanhang som behöver diskuteras.
En näraliggande fråga som också behöver uppmärksammas rör kostnadsaspekter
i samband med polisiära begäranden om att utfå lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Lagringsskyldiga har då rätt till ekonomisk ersättning enligt
6 kap. 16 e § LEK.2900 Hur de polisiära ekonomiska resurserna inverkar på polisens möjligheter att genomföra brottsutredningar kan behöva diskuteras vidare ur
ett rättssäkerhetsperspektiv.2901

7.3.3

Framtid

Bevisningens exakthet
Ett i avhandlingen helt obehandlat område avser bevisningens teoretiska
exakthet i jämförelse med mänsklig kognitiv förmåga och mänskliga utsagor.
Den maskinella precisionen i t.ex. en informationsteknisk logg kan vida
överstiga den mänskliga kapaciteten att återge ett motsvarande informationsinnehåll. Vidare kan informationsansamlingar klonas, snarare än att kopieras, utan märkbara försämringar eller tillägg. Distinktionen mellan kopior
och original har som en följd av det kommit att bli allt mer perifer i it-miljö.
Med anknytning till bevis följer olika (teoretiska) konsekvenser av detta förhållande.
En sådan är att det blir möjligt att föra en diskussion i termer av absolut
robusthet. Förhållandet sammanhänger bland annat med den tillämpade entydigheten som följer av att endast vissa bestämda värden tillåts representera
ett informationsinnehåll.2902 Denna utgångspunkt, att ett sakförhållandes alla

2900

Se PTSFS 2013:5.
Den nuvarande regleringen innebär exempelvis att polisen måste betala teleoperatörer för
att kunna inhämta vissa uppgifter (i masttömningsprotokoll m.m.). Att bedriva vissa brottsutredningar är på detta sätt förenat med tillämpning av konkreta pristaxor. Prioriteringar vid
resursfördelningarna kan då komma att variera. Kostnaderna kan även antas inverka vid avvägningar om huruvida förundersökningar ska inledas, fortsatt bedrivas eller nedläggas, se
t.ex. SOU 2004:71 s. 149. Om ”ocker” och att ”pungslå polisen” i dessa sammanhang, se t.ex.
Östran (utg.), Tele2:s svindlande polisfaktura, 2013-10-15 samt Carlsson, Ulf, Östra Småland
Nyheter/Gota Media AB (utg.), Krävde halv miljon för hjälp med utredning, 2013-10-15.
Artiklarna avser förhållanden som gällde före ikraftträdandet av PTS fastställda taxor (PTSFS
2013:5).
2902
Jfr prop. 1999/2000:117 s. 19.
2901
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omständigheter kan fastställas med fullständig säkerhet, är emellertid långt
ifrån självklar.2903
En ytterligare konsekvens av denna maskinella precision kan beskrivas
som en paradox. Utgångspunkten i Ekelöfs m.fl. diskussion om beviskedjans
längd är att ju längre kedjan görs, ju längre man avlägsnas från kedjans ursprung, desto sämre blir bevisvärdet av det slutliga ledet. Utifrån detta antagande uppkommer en motsägelsefull effekt i samband med informationsteknisk bevisning. Trots mycket långa och ibland oöverblickbara kedjeled kan
sådan bevisning nämligen vara mer exakt än annan bevisning som passerat
betydligt färre kedjeled. Bedömningarna bör i vissa fall tydligen inte utgå
från kedjans längd, utan i stället från informationsinnehållets bevarande genom respektive kedjeled, bland annat utifrån de här lanserade termerna representationstillämpning, kommunikation och representationsinformation
m.fl.
Det finns således behov av att även föra fördjupande och bevisteoretiskt
inriktade diskussioner om hur maskinell exakthet kan påverka bevisvärde
och bevisvärdering.
Prediktiva bevis
Registreringsfaktorn kan förutses leda till att resultat från s.k. prediktiva
analyser2904 och modeller framgent kommer att åberopas regelmässigt som
bevisning. Bevisning som grundas på sådana statistiska metoder, och som
åberopas till styrkande av framtida händelseförlopp, kan exempelvis betecknas prediktiva bevis. Många användningsområden för sådana prognoser är
tänkbara. Prediktiva bevis skulle kunna användas för kvalificering av rekvisit genom att förutse sannolikhet för, och därmed styrka, befintlig – eller
framtida – brottslig aktivitet eller vissa skadeorsaker m.m. Bevisningen skulle principiellt kunna användas för vilka bevisteman som helst, exempelvis
sådana som anknyter till uppsåtsfrågor, eller användas som indicier, bland
annat med prognoser om risker för återfall i brott.
Mot bakgrund av bevisningens komplexa sammansättning är det angeläget att föra vidare diskussioner kring bevisvärdering av sådana resultat. För
att bedöma resultatens relevans i förhållande till bevistemat kan bedömaren
bland annat behöva kännedom om vilka variabler som lagts till grund för
analyserna (parametrar, mätvärden, urvalskriterier, exklusioner, bakomliggande empiri etc.) och variablernas tillkomsthistorik, vilka algoritmer som
aktualiserats och hur de behandlat variablerna och vilken modelltyp som är
aktuell.
2903

Stening har exempelvis antagit som ett ”grundaxiom” att det mot bakgrund av viss bevisning aldrig kan göras anspråk på att med fullständig säkerhet fastställa den givna situationens
bakomliggande omständigheter, Stening 1975, s. 11.
2904
Jfr avsnitt 2.2.
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Exempelvis har Finlay behandlat sex olika typer av prediktiva modeller indelade
i linear models, decision trees, neural networks, support vector machines, cluster
models och expert systems.2905

Negativ bevisning och normtillämpning för negativa existenser
En i rättsliga sammanhang sällan diskuterad fråga avser innebörden av ickeexistens som bevis. Sådan s.k. negativ bevisning,2906 och samtidigt även
negativa bevisteman, kan emellertid förväntas bli allt mer vanligt förekommande i samband med informationsteknisk bevisning. Så som har framgått
kan även avtrycks obefintlighet (dvs. negativ existens av avtryck) ges en
positivt manifesterad innebörd i it-miljö, genom att viss representationsinformation tillämpas.
Negativa bevisteman förekommer redan i praxis och torde generellt sett
öka risken för falska negativer. Att bevisning kan representeras, och bevisteman utformas, på detta sätt innebär således ytterligare lager och dimensioner
av komplexitet för bedömaren att hantera.
Det kan därför redan nu förutses behov av fördjupande diskussioner utifrån rättsvetenskapliga utgångspunkter kring både negativ informationsteknisk bevisning och negativa bevisteman med anknytning till it-miljö.
Fler sensoriska förnimmelsesätt
Med utgångspunkt i praxisstudierna är de sensoriska förnimmelsesätt som
för närvarande tas i anspråk av domaren främst begränsade till visuella och/
eller auditiva förnimmelser.2907 Det är emellertid inte otänkbart att bevisrätten
i framtiden kan komma att behöva revideras som en följd av att man genom
representationsbevis även kan vilja styrka andra stimulusarter som t.ex. uppfattas olfaktoriskt eller taktilt.
Automatiserad bevisvärdering
En annan utgångspunkt för denna avhandling har varit att bevisvärdering
som rättslig aktivitet förutsätter mänskliga domare. Med anknytning till diskussionen om den fria bevisvärderingens gränser kan utvecklingen inom området för big data och prediktiva modeller emellertid antas accentuera behovet av att föra diskussioner om helt respektive delvis automatiserad bevisvärdering. I ljuset av kravet på en rättvis rättegång, enligt RF 2 kap. 11 § 2
st. RF och artikel 6 EKMR, kan frågor exempelvis behöva ställas om i vilken
2905

Se Finlay, Steven, Predictive Analytics, Data Mining and Big Data. Myths, Misconceptions and Methods, Palgrave Macmillan, New York, 2014, s. 104 ff.
2906
Uttrycket negativ bevisning har t.ex. använts i NJA 2015 s. 702, p. 33.
2907
Pappersutskrifter och föremål kan dock även förutsätta viss taktil hantering av domaren.
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utsträckning som domare kan använda – eller substitueras av – digital elektronik för bevisvärdering.
Anknytande frågor om domarens eget utrymme för bevishantering utifrån
bevishanteringsmodellen (t.ex. tillskapande) bör även diskuteras.
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Summary

Information technology evidence consists of a mix of representations of
various applications of digital electronic equipment, and can be brought to
the fore in all contexts that result in legal decisions. The occurrence of
information technology evidence in legal proceedings, and other legal
decision-making, is a phenomenon previously not researched within legal
science in Sweden. With three main focal points, the thesis has examined
some of the consequences resulting from the occurrence of information
technology evidence within Swedish practical legal and judicial decisionmaking. The examination has utilized a Swedish legal viewpoint from a
perspective of the public trust in courts. The first focal point has consisted of
a broad identification of legal problems that information technology evidence entails.
Conclusions include a number of legal problems in several areas. In
regards to the knowledge of the adjudicator, it has emerged that there are, in
practice, very high requirements placed on judges in connection with their
handling of information technology evidence (the knowledge problem). In
order to properly evaluate information technology evidence, judges in court
are – to a greater extent than for other types of evidence – in need of (objective) knowledge supplementary to that provided by parties and their witnesses and experts. In regards to the qualification of different means of evidence
(the means of evidence problem), the complex of problems can broadly be
summarized as bipartite: a) information technology evidence occasions
assessment of applicable means of evidence based on the regulation in the
Swedish Code of Judicial Procedure and b) personal statements on information technology evidence may engender convergences between expert reports and testimonies.
Problems have also been identified in other areas, primarily as a result of
far-reaching consequences of representational evidence upon its evaluation
and, moreover, of the quantities of information that are generated.
Within the scope of the second focal point, which relates to the legal
terminology associated with information technology evidence, the thesis has
concluded that the current Swedish evidence terminology constitutes a complex of problems in and of itself. This problem of evidence terminology can,
as it was identified, be roughly summarized in the following two points:
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Information technology evidence effects conceptual convergences between the terms “bevisfakta” and “bevismedel”,



Neither the sources of error of information technology evidence, nor
other aspects of its composition, can be assessed based on how the
evidence is referred to.

One consequence is that higher requirements are placed (on all parties
concerned) regarding precision in the specification and identification of digital evidence.
The thesis includes suggestions on certain additions to this terminology.
The third focal point has been targeted at identifying sources of error pertaining to information technology evidence from the adjudicator’s point of
view. Conclusions include identification of several sources of error as being
attributable to different procedures associated with the handling of information technology evidence, in particular in relation to computer forensic investigations.
A methodological course of action in evaluation of information technology evidence is that the assessor initially identifies each respective stage of
handling of the evidence in question and step-by-step ascertains which previous handling is of interest in an individual case. Subsequently, the assessor
can identify and assess the conditions for, and the sources of error in, each
respective handling.
A need for future research focused on matters regarding both standards of
proof for, and evaluation of, information technology evidence has been identified. In addition, a need has been indicated for deeper legal scientific
studies aimed at evidence theory, inter alia regarding the extent to which
frequency theories are applicable in respect to information technology
evidence. The need for related further discussions on future emerging areas
such as negative evidence and predictive evidence is also foreseen.
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Appendix I

Underlag för terminologisk analys
Excerperingarna har genomförts under perioden 2012-11-26–2013-12-31
med viss revidering 2014-10-07. Eventuella förändringar i lagstiftningen
därefter har inte beaktats. Fritextsökningar i riksdagens rättsinformationsdatabas har använts som identifieringsmetod.
Antalet författningar som genererades som resultat av sökbegreppet
»elektronisk» ökade under perioden 2014-03-11–2015-06-03 från 432 till
472.2908

Antal författningar med ordet "elektronisk" under
perioden 2012-11-26 - 2015-06-03
480
472

470
468
460
454

450
447
440
430

Antal författningar
med ordet
"elektronisk"

432

420
2012-11-01

2013-11-01

2014-11-01

Tabell A.1 Författningar med ordet ”elektronisk”

2908

Det är oklart om ökningen beror på ett faktiskt ökat antal av författningar som innehåller
respektive term, eller om andra faktorer har spelat in, som t.ex. förändringar i sökmotoralgoritmer o. dyl.
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Antal författningar med ordet "digital" under
perioden 2013-10-28 - 2015-06-03
60
57
50

40

Antal författningar
med ordet "digital"
under perioden
2013-10-28 - 201506-03

42

30
2013-01-01

2014-01-01

2015-01-01

Tabell A.2 Författningar med ordet ”digital”

Antalet författningar som genererades som resultat av sökbegreppet
»informationstekn» ökade under perioden 2014-03-11 - 2015-06-03 från 40
till 41.
I det följande redovisas de respektive excerperingarna.
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Figurförteckning

Figur 2.1

Figur 2.2

Figur 2.3
Figur 3.1
Figur 3.2
Figur 3.3

Figur 3.4
Figur 3.5
Figur 3.6
Figur 3.7
Figur 3.8
Figur 4.1
Figur 4.2
Figur 4.3
Figur 4.4
Figur 4.5
Figur 6.1
Figur 6.2
Figur 7.1
Tabell A.1
Tabell A.2

Högupplöst MFM-bild av en hårddiskskiva. Foto: Nanoscan AG.
Licensierad i enlighet med Creative Commons CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:NanoScanHrMFMWD3200BEVT.JPG
Högupplöst AFM-bild av en CD ROM-skiva. Foto: freiermensch.
Licensierad i enlighet med Creative Commons CC BY 3.0, https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Afm_ cd-rom.jpg
Modell för distinktion mellan personell och maskinell miljö.
Tillskapande genom direkt personell interaktion.
Tillskapande genom indirekt personell interaktion.
Bild av hårddiskskiva med skador på skivytan. Foto: Marcus Andrae,
Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL.
Licensierad av Nationellt forensiskt centrum (NFC).
Representerad bild på en bildskärm. Foto: Eva Dalin.
Licensierad av Stockholms universitet.
Annorlunda representerad bild på en bildskärm.
Godtyckligt informationsinnehåll på en bildskärm.
Missivdrivna it-undersökningars delmoment.
Modell över olika faktatyper vid missivdrivna it-undersökningar.
Nätverkskommunicerad bevisning.
Förhållandet mellan identiteter vid mobil kommunikation.
Mobiltelefon som kopplas upp mot en avlägsen basstation på grund av
en mellanliggande repeater.
Mobiltelefon som kopplas upp mot en avlägsen basstation på grund av
ett mellanliggande fysiskt hinder.
Rensticka. Foto: Nordiska museet, inventarienummer NM.00009287.
Licensierad av Nordiska museet.
Förhållandet mellan lagringsmanifestationer, representationsinformation och informationsinnehåll.
Modell över begreppsbildningen.
Kunskapstrappa.
Författningar med ordet elektronisk.
Författningar med ordet digital.
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Öster, Ulrika, Advokatsamfundet (utg.), En pedagogisk uppgift att förklara digitala bevis
(artikel publicerad i tidskriften Advokaten, nr 1, 2014), s. 24–25, ”advokatsamfundet.se
/Documents/Advokaten/Advokaten2014_1_72.pdf”, lydelse 2015-08-12.
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Offentligt tryck
Kommittédirektiv
Dir. 1989:54
Dir. 1994:42
Dir. 2007:93
Dir. 2013:121
Dir. 2014:101

Straffrättsliga och processrättsliga frågor med anknytning till dataoch teleteknikens utveckling m.m.
Rättsliga överväganden kring informationsteknologi.
Förtroende och kvalitet i domstolarna.
Tilläggsdirektiv till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16).
Översyn av vissa bestämmelser om elektronisk kommunikation i
brottsbekämpningen.

Propositioner
Prop. 1971:45
Prop. 1973:33
Prop. 1974:154
Prop. 1975:19
Prop. 1975/76:34
Prop. 1975/76:160
Prop. 1975/76:162
Prop. 1975/76:194
Prop. 1979/80:2
Prop. 1981/82:37
Prop. 1982/83:13
Prop. 1984/85:220
Prop. 1985/86:65
Prop. 1986/87:89
Prop. 1987/88:65
Prop. 1988/89:118
Prop. 1989/90:119
Prop. 1990/91:60
Prop. 1990/91:93
Prop. 1990/91:197
Prop. 1999/2000:86
Prop. 1993/94:151
Prop. 1993/94:177
Prop. 1993/94:190
Prop. 1994/95:23
Prop. 1995/96:50
Prop. 1995/96:85
Prop. 1995/96:115

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om
ändring i rättegångsbalken, m.m.
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen, m.m.
Kungl. Maj:ts proposition med förslag till viss lagstiftning om trafiknykterhetsbrott.
Regeringens proposition om lagstiftning om skydd mot avlyssning.
med förslag till marknadsföringslag, m.m.
om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars
offentlighet.
med förslag till lag om alkoholutandningsprov.
om TV-övervakning.
med förslag till sekretesslag m.m.
om offentlighetsprincipen och ADB.
om ändring i körkortslagen (1977:477) m.m.
om datapolitik.
med förslag till ändring i brottsbalken m.m. (vissa frågor om datorrelaterade brott och ocker).
om ett reformerat tingsrättsförfarande.
om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision, m.m.
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, m.m.
om övervakningskameror m.m.
om offentlighet, integritet och ADB.
om rättsmedicinsk verksamhet m.m.
om produktskadelag.
Ett informationssamhälle för alla.
Rättssäkerhet vid beskattningen.
Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft.
Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och Högsta domstolen m.m.
Ett effektivare brottmålsförfarande.
Clearingverksamhet m.m.
Hemlig kameraövervakning.
En ny lag om domstolsärenden.
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Prop. 1995/96:125
Prop. 1995/96:129
Prop. 1996/97:3
Prop. 1997/98:44
Prop. 1997/98:64
Prop. 1997/98:120
Prop. 1998/99:11
Prop. 1998/99:130
Prop. 1999/2000:117
Prop. 2001/02:70
Prop. 2001/02:98
Prop. 2001/02:130
Prop. 2002/03:62
Prop. 2002/03:74
Prop. 2002/03:110
Prop. 2003/04:40
Prop. 2003/04:80
Prop. 2003/04:83
Prop. 2003/04:93
Prop. 2004/05:64
Prop. 2004/05:117
Prop. 2004/05:119
Prop. 2004/05:175
Prop. 2004/05:131
Prop. 2004/05:143
Prop. 2005/06:28
Prop. 2005/06:108
Prop. 2005/06:173
Prop. 2005/06:177
Prop. 2005/06:178
Prop. 2006/07:63
Prop. 2006/07:66
Prop. 2006/07:105
Prop. 2006/07:126
Prop. 2007/08:38
Prop. 2008/09:67
Prop. 2009/10:58
Prop. 2009/10:95
Prop. 2009/10:193
Prop. 2009/10:205
Prop. 2009/10:210
Prop. 2010/11:45
Prop. 2010/11:46
Prop. 2010/11:115
Prop. 2010/11:116
Prop. 2010/11:124
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Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik.
Säkerhetsskydd.
Kulturpolitik.
Personuppgiftslag.
Lag om allmän kameraövervakning.
Ett rättsligt skydd för beteckningen Svensk författningssamling.
Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång.
Ny bokföringslag m.m.
Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m.
Offentlighetsprincipen och informationstekniken.
Abonnentupplysning.
Fordonslag, m.m.
Några förvaltningsrättsliga frågor.
Hemliga tvångsmedel – offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering.
Lag om elektronisk kommunikation, m.m.
24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringens administration.
Moderniserad konkurrensövervakning.
Digitala färdskrivare vid vägtransporter.
Några frågor om sekretess, m.m.
Ny ordning för utfärdande av rättsintyg.
Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m.
Ökad säkerhet i pass m.m.
Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället.
En modernare rättegång – reformering av processen i allmän
domstol.
Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel
m.m.
Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.
Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Översyn av personuppgiftslagen.
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.
Hemlig rumsavlyssning.
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet.
Angrepp mot informationssystem.
Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen.
Tillsyn över hundar och katter.
Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden.
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG.
Säkerhetskopiors rättsliga status.
Luftfartens lagar.
Tillgängliga elektroniska kommunikationer.
Kontroll av produkter med dubbla användningsområden.
Patientsäkerhet och tillsyn.
Förbättrat skydd mot stalkning.
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG.
Bättre regler för elektroniska kommunikationer.
Genomförande av tredje sjösäkerhetspaketet – del 2.
Nya regler för elektroniska pengar.

Prop. 2010/11:150
Prop. 2010/11:165
Prop. 2011/12:55
Prop. 2011/12:121
Prop. 2011/12:126
Prop. 2011/12:146
Prop. 2012/13:69
Prop. 2012/13:74
Prop. 2012/13:115
Prop. 2012/13:132
Prop. 2012/13:147
Prop. 2013/14:1
Prop. 2013/14:65
Prop. 2013/14:86
Prop. 2013/14:110
Prop. 2013/14:123
Prop. 2013/14:135
Prop. 2013/14:223
Prop. 2013/14:237
Prop. 2013/14:254
Prop. 2014/15:6
Prop. 2014/15:63
Prop. 2014/15:94
Prop. 2014/15:96
Prop. 2014/15:148
Prop. 2015/16:39
Prop. 2015/16:68
Prop. 2015/16:72

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Skatteförfarandet.
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om
elektronisk kommunikation.
Leveransplikt för elektroniskt material.
Elektronisk stämningsansökan i brottmål.
Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande
ändamål.
Kränkande fotografering.
Förfalsknings- och sanningsbrotten.
En ny kameraövervakningslag.
Tolkning och översättning i brottmål.
Ny bibliotekslag.
Budgetpropositionen för 2014. Förslag till statens budget för
2014, finansplan och skattefrågor.
Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid trafiksäkerhetsrelaterade brott.
Förenklingar i aktiebolagslagen.
En ny organisation för polisen.
Olovlig hantering av avkodningsutrustning.
Förbättrad konkurrenstillsyn.
Redovisningscentraler för taxi.
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott.
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
Minskat svartarbete i byggbranschen.
Åklagardatalag.
Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar.
Domstolsdatalag.
En modernare rättegång II.
Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet.
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering.

Utskottsbetänkanden
Betänkande 1979/80:KU48 med anledning av propositionen 1979/80:100 bilaga 5 såvitt
avser anslag till datainspektionen jämte motioner.
Betänkande 2004/05:JuU23 Rättsintyg.
Betänkande 2008/09:JuU24 Processrättsliga frågor.
Betänkande 2011/12:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet.
Betänkande 2011/12:TU12 Trafiksäkerhet.
Betänkande 2011/12:JuU28 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål.
Betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet.
Betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor.
Betänkande 2013/14:TU18 Taxifrågor.
Betänkande 2013/14:JuU23 En ny organisation för polisen.
Betänkande 2015/16:JuU6 Domstolsdatalag.
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Regeringens skrivelser
Skr. 1977/78:103
Skr. 2011/12:105
Skr. 2012/13:47

med överlämnande av 1978 års kommittéberättelse.
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011.
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011.

Departementsserien
Ds Fi 1975:3
Ds S 1986:3
Ds 1990:45
Ds 1998:10
Ds 1998:14
Ds 2002:66
Ds 2003:3
Ds 2003:25
Ds 2003:29
Ds 2005:5
Ds 2005:6
Ds 2006:6
Ds 2006:10
Ds 2007:13
Ds 2007:43
Ds 2008:38
Ds 2009:66
Ds 2010:19
Ds 2011:1
Ds 2012:31
Ds 2013:10
Ds 2013:18
Ds 2013:22
Ds 2013:27
Ds 2013:77
Ds 2014:18
Ds 2014:23
Ds 2013:33
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ADB och juridik. En problemöversikt. Rapport till datasamordningskommittén av Peter Seipel.
Samordning av det rättsmedicinska, rättskemiska och kriminaltekniska
undersökningsväsendet.
ADB och samhällets säkerhet på 90-talet. Datakriminalitet i Sverige.
Ett offentligt rättsinformationssystem.
Digitala signaturer – en teknisk och juridisk översikt.
Stöd till vuxnas lärande.
Ny ordning för utfärdande av rättsintyg.
Självsanering av Internet.
Formel Formkrav och elektronisk kommunikation.
Angrepp mot informationssystem.
Brott och brottsutredning i IT-miljö; Europarådets konvention om ITrelaterad brottslighet med tilläggsprotokoll.
Informationskrav i noterade företag, m.m.
Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga
myndigheter.
Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften.
Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet.
Nationell mobilisering mot den grova organiserade brottsligheten –
överväganden och förslag.
Signalspaning för polisiära behov.
Bättre regler för elektroniska kommunikationer.
Olovlig fotografering.
App to date – Konsumenternas rättsliga ställning när varor eller tjänster
betalas via telefonräkningen, m.m.
Domstolsdatalag.
Genomförande av Europaparlamentets och Rådets direktiv om rätten till
information vid straffrättsliga förfaranden.
Behandlingen av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium.
Ett teknikoberoende skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning.
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
Datalagring, EU-rätten och svensk rätt.
Vägval i en globaliserad värld.

Ds 2013:43
Ds 2015:57

Olovlig hantering av avkodningsutrustning.
En europeisk utredningsorder.

Statens offentliga utredningar
SOU 1926:31

Processkommissionens betänkande angående rättegångsväsendets
ombildning. Första delen. Domstolsförfattningen.
SOU 1938:43 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk i lagtext.
SOU 1938:44 Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk II Motiv m.m.
SOU 1953:20 Trafiknykterhet. Förslag av 1949 års trafiknykterhetsutredning.
SOU 1963:72 Nykterhet i trafik. I Vägtrafiken. 1957 års Trafiknykterhetskommitté.
SOU 1966:60 Offentlighet och sekretess. Offentlighetskommitténs betänkande. Lagförslag med motiv.
SOU 1966:61 Offentlighet och sekretess. Offentlighetskommitténs betänkande. Bilagor.
SOU 1969:9
ADB inom inskrivningsväsendet. Principbetänkande av Inskrivningskommittén.
SOU 1970:47 Skydd mot avlyssning. Betänkande av integritetsskyddskommittén.
SOU 1972:47 Data och integritet. Betänkande avgivet av Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén.
SOU 1974:10 Data och näringspolitik 74. Betänkande avgivet av dataindustriutredningen.
SOU 1976:58 ADB och samordning. Samordning av ADB-verksamheten inom den
offentliga förvaltningen. Betänkande avgivet av datasamordningskommittén (DASK).
SOU 1978:54 Personregister - Datorer - Integritet. Översyn av datalagen. Delbetänkande av datalagstiftningskommittén (DALK).
SOU 1979:93 ADB och samhällets sårbarhet. Överväganden och förslag. Betänkande
av sårbarhetskommittén (SÅRK).
SOU 1981:45 Nya medier text-TV, teledata. Betänkande av Informationsteknologiutredningen.
SOU 1982:26 Översyn av rättegångsbalken 1. Processen i tingsrätt Del B Motiv m m.
Delbetänkande av rättegångsutredningen.
SOU 1986:12 Datorer sårbarhet säkerhet. En slutrapport från SÅRB.
SOU 1987:13 Översyn av rättegångsbalken 3. Expertmedverkan och specialisering.
Delbetänkande av rättegångsutredningen.
SOU 1987:74 Optisk-elektronisk övervakning. Betänkande av utredningen om TVövervakning m.m.
SOU 1988:64 Integritetsskyddet i informationssamhället 5. Offentlighetsprincipens
tillämpning på upptagningar för automatisk databehandling. Slutbetänkande av data- och offentlighetskommittén.
SOU 1992:110 Information och den nya InformationsTeknologin – straff- och processrättsliga frågor m.m. Betänkande av Datastraffrättsutredningen.
SOU 1992:138 Några frågor angående Regeringsrätten. Betänkande av en särskild utredare av Peter Fitger.
SOU 1995:47 Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen. Slutbetänkande
av Polisrättsutredningen.
SOU 1995:68 IT-kommissionens arbetsprogram 1995-96. Betänkande av IT-kommissionen.
SOU 1996:40 Elektronisk dokumenthantering. Betänkande av IT-utredningen.
SOU 1996:92 IT i miljöarbetet. Betänkande av Miljövårdsberedningen.
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SOU 1997:39
SOU 1997:49
SOU 1998:66
SOU 1999:106
SOU 2000:50
SOU 2001:3
SOU 2001:32
SOU 2001:103
SOU 2002:60
SOU 2002:112
SOU 2003:6
SOU 2003:74
SOU 2003:114
SOU 2004:23
SOU 2004:32
SOU 2004:46
SOU 2004:53
SOU 2004:71
SOU 2004:83
SOU 2004:110
SOU 2005:35
SOU 2005:38
SOU 2005:42
SOU 2005:71
SOU 2005:97
SOU 2006:29
SOU 2006:63
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Integritet • Offentlighet • Informationsteknik. Betänkande av Datalagskommittén.
Grundlagsskydd för nya medier. Betänkande av Mediekommittén.
FUNKIS – funktionshindrade elever i skolan. Slutbetänkande av Utredningen om funktionshindrade elever i skolan.
Konsumenterna och IT – en utredning om datorer, handel och marknadsföring.
Från tombola till Internet – översyn av lotterilagstiftningen. Slutbetänkande av Lotterilagsutredningen.
Offentlighetsprincipen och den nya tekniken.
Domstolarnas register och personuppgiftslagen – En rättslig anpassning. Betänkande av Domstolsdatautredningen.
En modernare rättegång. Slutbetänkande av 1999 års rättegångsutredning.
Lag om elektronisk kommunikation. Delbetänkande av Utredningen om
elektronisk kommunikation.
Law and Information Technology. Swedish Views. An anthology produced by the IT Law Observatory of the Swedish ICT Commission. Rapport utarbetad av Peter Seipel.
Kännande varelser eller okänsliga varor? Betänkande från Djurtransportutredningen.
Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen. Delbetänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU).
Läget i rättsväsendet och förslag till fortsatta reformer inom brottsutredningsverksamheten m.m. Delbetänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU).
Från verksförordning till myndighetsförordning.
Informationssäkerhet i Sverige och internationellt – en översikt. Delrapport 2 från InfoSäkutredningen.
Svensk kod för bolagsstyrning Förslag från Kodgruppen.
Bevara ljud och rörlig bild. Insamling, migrering − prioritering. Betänkande från SLBA-utredningen.
Sexuell exploatering av barn i Sverige. Betänkande av Utredningen om
kunskap om sexuell exploatering av barn i Sverige.
Hjälpmedel. Betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen.
Gränskontrollag – effektivare gränskontroll. Betänkande av Gränskontrollutredningen.
Krav på kassaregister – Effektivare utredning av ekobrott. Betänkande
av 2004 års skattekontrollutredning.
Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. Delbetänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU).
Säker information Förslag till informationssäkerhetspolitik. Delbetänkande av InfoSäkutredningen.
Informationssäkerhetspolitik. Organisatoriska konsekvenser. Slutbetänkande av InfoSäkutredningen.
När en räcker. Mastdelning för miljön. Delbetänkande av Utredningen
om samlokalisering för elektronisk kommunikation.
Teckenspråk och teckenspråkiga. Kunskaps- och forskningsöversikt.
Delbetänkande av utredningen Översyn av teckenspråkets ställning.
Forensiska institutet. Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och
rättspsykiatri. Delbetänkande av RMV/SKL-utredningen.

SOU 2007:22

Skyddet för den personliga integriteten. Kartläggning och analys Del 1.
Delbetänkande av Integritetsskyddskommittén.
SOU 2007:39 Framtidens polis. Delbetänkande av Utredningen om den framtida
polisutbildningen.
SOU 2007:44 Tsunamibanden. Betänkande av 2005 års katastrofkommission.
SOU 2007:47 Den osynliga infrastrukturen – om förbättrad samordning av offentlig
IT-standardisering. Betänkande av IT-standardiseringsutredningen.
SOU 2007:54 Barnet i fokus. En skärpt lagstiftning mot barnpornografi. Betänkande
av 2005 års barnpornografiutredning.
SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning. Betänkande av Trafikuppgiftsutredningen.
SOU 2007:83 Standarder och tillväxt: en kommenterad forskningsöversikt. Betänkande av IT-standardiseringsutredningen.
SOU 2007:92 Urkunden I Tiden – en straffrättslig anpassning. Betänkande av IT-förfalskningsutredningen.
SOU 2008:3
Skyddet för den personliga integriteten. Bedömningar och förslag. Slutbetänkande av Integritetsskyddskommittén.
SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter. Betänkande av Utredningen
om skyddet för företagshemligheter.
SOU 2008:72 Effektivare signaler. Betänkande av Frekvensutredningen.
SOU 2008:81 Stalkning – ett allvarligt brott. Betänkande av Stalkningsutredningen.
SOU 2008:87 Bidrag på lika villkor. Delbetänkande av Utredningen om villkoren för
fristående skolor.
SOU 2008:93 Insyn och integritet i brottsbekämpningen – några frågor. Delbetänkande av Insynsutredningen.
SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna – strategier och förslag. Betänkande
av Förtroendeutredningen.
SOU 2008:120 Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. Betänkande av Narkotikautredningen.
SOU 2009:1
En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen. Delbetänkande av Polismetodutredningen.
SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden. Betänkande av Utredningen
En nationell cancerstrategi.
SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av Utredningen
om ett enklare aktiebolag.
SOU 2009:58 Skatteförfarandet. Slutbetänkande av Skatteförfarandeutredningen.
SOU 2009:66 Signalspaning för polisiära behov. Betänkande av Utredningen om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov.
SOU 2009:70 Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel. Betänkande av
Utredningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel.
SOU 2009:87 En ny kameraövervakningslag. Betänkande av 2008 års kameraövervakningsutredning.
SOU 2010:4
Allmänna handlingar i elektronisk form – offentlighet och integritet.
Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén.
SOU 2010:14 Partsinsyn enligt rättegångsbalken. Slutbetänkande av Insynsutredningen.
SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – från strategi till handling för e-förvaltning. Betänkande av E-delegationen.
SOU 2010:28 Vändpunkt Sverige – ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap,
teknik och IKT. Betänkande av Teknikdelegationen.
SOU 2010:44 Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol. Betänkande av Målutredningen.
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SOU 2010:82 Trafikverket ICT. Betänkande av Utredningen om Trafikverket ICT.
SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder. Slutbetänkande av Polismetodutredningen.
SOU 2010:104 E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation. Betänkande av Utredningen om bildande av en e-legitimationsnämnd.
SOU 2011:45 Förundersökning – objektivitet, beslag, dokumentation m.m. Slutbetänkande av Förundersökningsutredningen.
SOU 2011:47 En samlad ekobrottsbekämpning. Betänkande av Utredningen om en
samlad ekobrottsbekämpning.
SOU 2012:13 En sammanhållen svensk polis. Betänkande av Polisorganisationskommittén.
SOU 2012:21 Här finns mer att hämta – it-användningen i småföretag. Delbetänkande
av Utredningen om ökad it-användning i småföretag.
SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. Betänkande av Utredningen
om vissa hemliga tvångsmedel.
SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten. Slutbetänkande av Yttrandefrihetskommittén.
SOU 2012:59 Nya villkor för public service. Betänkande av Public service-kommittén.
SOU 2012:63 Små företag – stora möjligheter med it. Slutbetänkande av Utredningen
om ökad it-användning i småföretag.
SOU 2012:77 En tydligare organisation för Säkerhetspolisen. Betänkande av Polisorganisationskommittén.
SOU 2012:90 Överskottsinformation vid direktåtkomst. Delbetänkande av Informationshanteringsutredningen.
SOU 2012:93 En modernare rättegång II - en uppföljning. Del 1 respektive Del 2
Bilagor. Betänkande av EMR-utredningen.
SOU 2013:16 Effektivare konkurrenstillsyn. Betänkande av Utredningen om effektivare konkurrenstillsyn.
SOU 2013:19 Mera glädje för pengarna. Slutbetänkande av Nationell samordning mot
brottslighet i samband med idrottsarrangemang.
SOU 2013:31 En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem,
dess aktörer och drivkrafter. Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen.
SOU 2013:33 En myndighet för alarmering. Betänkande av Alarmeringstjänstutredningen.
SOU 2013:39 Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet. Betänkande av
Utredningen om it-brottskonventionen.
SOU 2013:85 Stärkt straffrättsligt skydd för egendom. Betänkande av Egendomsskyddsutredningen.
SOU 2014:13 En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli
vår. Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen.
SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande. Betänkande av
Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.
SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare
arbete. Betänkande av Nationella samordnaren mot våld i nära
relationer.
SOU 2014:51 Nya regler om upphandling. Delbetänkande av Genomförandeutredningen.
SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för
säker information i staten. Betänkande av NISU 2014.
SOU 2015:31 Datalagring och integritet. Betänkande av Datalagringsutredningen.
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SOU 2015:39

Myndighetsdatalag. Slutbetänkande av Informationshanteringsutredningen.
SOU 2015:66 En förvaltning som håller ihop. Slutbetänkande av E-delegationen.
SOU 2015:75 En rymdstrategi för nytta och tillväxt. Betänkande av Rymdutredningen.
SOU 2015:91 Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden. Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen.
Genomförandekommittén För Nya Polismyndigheten (utg.), Polissamordningen, Slutredovisning från Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Mars 2015,
”polissamordningen.se/filer/slutredovisning/Slutredovisning_inklusive_bilagor.pdf”,
lydelse 2015-12-31.

Övrigt
Justitiedepartementets konseljakt 19 december 1947 nr 160, PM med utkast till förundersökningskungörelse m.m. [cit. PM Konseljakt 1947/160].
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Rättsfall
Publicerade rättsfall
Högsta domstolen
NJA 1952 B 3.
NJA 1952 s. 617.
NJA 1958 B 16.
NJA 1973 s. 8.
NJA 1974 s. 221.
NJA 1981 s. 791.
NJA 1984 s. 637.
NJA 1986 s. 489.
NJA 1987 B 8.
NJA 1989 s. 97.
NJA 1992 s. 307.
NJA 1992 s. 375.
NJA 1992 s. 532.
NJA 1996 s. 74.
NJA 1998 s. 204.
NJA 1998 s. 829.
NJA 2000 s. 292.
NJA 2001 s. 579.
NJA 2002 s. 265.*)
NJA 2002 s. 449.
NJA 2002 s. 489.
NJA 2002 s. 533.
NJA 2003 s. 323.
NJA 2004 s. 874.
NJA 2006 s. 535.
NJA 2007 s. 157.
NJA 2007 s. 547.
NJA 2007 s. 1037.
NJA 2008 s. 946.
NJA 2008 s. 1135.*)
NJA 2009 s. 111.
NJA 2010 s. 122.
NJA 2010 s. 135.
NJA 2010 s. 671.
NJA 2011 s. 106.
NJA 2011 s. 241.
NJA 2011 s. 436.
NJA 2011 s. 638.
NJA 2011 s. 675.
NJA 2012 s. 510.
NJA 2012 s. 790.
NJA 2013 s. 63.
NJA 2013 s. 711 (II).
NJA 2013 s. 842.
NJA 2013 s. 867.
NJA 2014 s. 14.

NJA 2015 s. 180.
NJA 2015 s. 222.
NJA 2015 s. 631.
NJA 2015 s. 702.

Rättsfall från hovrätterna
RH 1987:24.
RH 1998:88.
RH 1999:43.
RH 2001:71.
RH 2006:47.
RH 2011:14.
RH 2011:35.*)
RH 2012:18.
RH 2013:28.
RH 2013:49.
RH 2013:56.

Regeringsrätten
RÅ 1965 ref 25.
RÅ 1971 ref 15.
RÅ 1995 ref 6.
RÅ 1998 ref 44.
RÅ 1999 ref 18 (I).
RÅ 1999 ref 18 (II).

Högsta förvaltningsdomstolen
HFD 2012 ref 21.
HFD 2014 ref 33.

Rättsfall från kammarrätterna
RK 2010:1.

Marknadsdomstolen
MD 2009:11.
MD 2012:11.
MD 2013:19.
MD 2015:15.

Arbetsdomstolen
AD 2006 nr 69.
AD 2008 nr 63.
AD 2009 nr 95.
AD 2013 nr 38.*)
AD 2015 nr 35.
AD 2015 nr 39.
*)
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Hänvisningar till rättsfallet innefattar praxisrelaterat
sidomaterial som t.ex. åberopad bevisning och stämningsansökningar m.m., jfr avsnitt 1.5.

Opublicerade rättsfall
Högsta domstolens beslut 2012-10-30 i mål nr B 1644-12.*)
Högsta domstolens dom 2012-11-01 i mål nr B 3211-12.*)
Göta hovrätts dom 2011-10-20 i mål nr B 2364-11.
Göta hovrätts dom 2011-12-13 i mål nr B 1137-11.
Göta hovrätts dom 2012-06-21 i mål nr B 1354-12.
Göta hovrätts beslut 2012-07-16 i mål nr ÖÄ 522-12.
Göta hovrätts dom 2012-11-09 i mål nr FT 475-12.
Göta hovrätts dom 2013-06-18 i mål nr B 3397-12.*)
Göta hovrätts dom 2013-10-15 i mål nr FT 311-13.
Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2014-10-16 i mål nr B 2262-14.
Hovrättens över Skåne och Blekinge dom 2014-10-24 i mål nr B 2088-14.
Hovrättens för Västra Sverige dom 2008-12-09 i mål nr B 4219-07.
Hovrättens för Västra Sverige beslut 2010-10-29 i mål nr ÖÄ 3345-10.
Hovrättens för Västra Sverige dom 2011-05-31 i mål nr B 4519-10.
Hovrättens för Västra Sverige beslut 2012-01-31 i mål nr Ö 4495-11.*)
Hovrättens för Västra Sverige dom 2012-03-09 i mål nr B 1129-12.
Hovrättens för Västra Sverige dom 2013-05-03 i mål nr B 4599-12.
Hovrättens för Övre Norrland dom 2007-09-19 i mål nr T 155-06.
Hovrättens för Övre Norrland dom 2011-07-29 i mål nr B 526-11.*)
Hovrättens för Övre Norrland dom 2012-11-16 i mål nr B 690-12.
Hovrättens för Övre Norrland beslut 2015-03-26 i mål nr Ö 198-15.*)
Svea hovrätts dom 2002-05-31 i mål nr B 5358-01.
Svea hovrätts dom 2004-11-12 i mål nr B 6665-04.
Svea hovrätts dom 2006-10-02 i mål nr B 8799-05.
Svea hovrätts dom 2008-04-29 i mål nr B 2046-08.
Svea hovrätts dom 2008-10-06 i mål nr B 6102-08.
Svea hovrätts dom 2008-10-09 i mål nr B 6071-08.
Svea hovrätts dom 2009-09-25 i mål nr B 6585-09.*)
Svea hovrätts dom 2010-06-02 i mål nr B 4912-09.
Svea hovrätts dom 2010-10-19 i mål nr B 4280-10.
Svea hovrätts dom 2010-12-23 i mål nr B 8827-09.*)
Svea hovrätts dom 2011-05-05 i mål nr T 555-10.
Svea hovrätts dom 2011-10-10 i mål nr B 8395-10.
Svea hovrätts dom 2011-10-28 i mål nr B 4611-11.
Svea hovrätts dom 2012-01-09 i mål nr FT 9604-10.
Svea hovrätts dom 2012-06-21 i mål nr B 9366-11.*)
Svea hovrätts dom 2012-12-13 i mål nr B 3083-12.
Svea hovrätts dom 2012-03-28 i mål nr B 718-12.
Svea hovrätts dom 2014-06-26 i mål nr B 200-13.
Alingsås tingsrätts dom 2013-04-24 i mål nr B 1953-12.*)
Attunda tingsrätts dom 2009-10-15 i mål nr B 5054-07.
Blekinge tingsrätts dom 2007-10-23 i mål nr T 2115-04.
Gotlands tingsrätts dom 2014-04-04 i mål nr B 1168-12.
Göteborgs tingsrätts dom 2001-10-29 i mål nr B 7521-01.
Göteborgs tingsrätts dom 2011-02-07 i mål nr B 876-09.*)
Göteborgs tingsrätts dom 2011-12-19 i mål nr B 14869-11.
Göteborgs tingsrätts dom 2013-02-06 i mål nr B 10925-12.*)
Göteborgs tingsrätts dom 2013-06-25 i mål nr B 705-13.
Göteborgs tingsrätts dom 2013-12-16 i mål nr B 10758-13.
Göteborgs tingsrätts dom 2015-08-25 i mål nr B 4930-15.
*)

Hänvisningar till rättsfallet innefattar praxisrelaterat sidomaterial som t.ex.
åberopad bevisning och stämningsansökningar m.m., jfr avsnitt 1.5.
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Eksjö tingsrätts dom 2012-11-01 i mål nr B 2929-11.*)
Falu tingsrätts dom 2011-10-18 i mål nr B 3491-10.
Halmstads tingsrätts dom 2012-02-22 i mål nr B 2544-11.
Halmstads tingsrätts dom 2013-01-25 i mål nr B 2558-12.*)
Haparanda tingsrätts dom 2012-09-11 i mål nr B 344-12.*)
Helsingborg tingsrätts dom 2015-12-01 i mål nr T 4229-13.*)
Hudiksvalls tingsrätts dom 2005-06-02 i mål nr B 357-05.
Kalmar tingsrätts dom 2014-09-10 i mål nr B 1163-14.
Linköpings tingsrätts dom 2012-02-13 i mål nr B 2941-11.
Luleå tingsrätts dom 2011-06-23 i mål nr T 2270-10.
Lunds tingsrätts dom 2013-11-29 i mål nr B 4005-13.
Malmö tingsrätts dom 2012-01-26 i mål nr B 6572-11.
Malmö tingsrätts dom 2014-02-05 i mål nr B 5416-13.
Nacka tingsrätts dom 2013-06-20 i mål nr B 2124-12.
Norrköpings tingsrätts dom 2012-02-08 i mål nr B 2361-11.*)
Norrköpings tingsrätts dom 2013-06-20 i mål nr B 1245-11.
Norrköpings tingsrätts dom 2013-09-18 i mål nr B 3619-12.*)
Nyköpings tingsrätts dom 2013-05-30 i mål nr B 3465-11.*)
Rådhusrättens i Norrköping dom 1967-06-06 i mål nr DB 153/1967.
Skaraborgs tingsrätts dom 2014-09-10 i mål nr B 400-13.
Solna tingsrätts dom 2013-11-22 i mål nr B 10935-10.
Solna tingsrätts dom 2015-06-04 i mål nr B 8098-13.
Stockholms tingsrätts dom 2009-04-17 i mål nr B 13301-06.
Stockholms tingsrätts dom 2009-07-21 i mål nr B 7460-09.*)
Stockholms tingsrätts dom 2010-06-11 i mål nr T 7263-07.
Stockholms tingsrätts dom 2014-04-15 i mål nr B 1182-14.*)
Stockholms tingsrätts dom 2014-05-23 i mål nr B 345-14.*)
Stockholms tingsrätts dom 2015-04-21 i mål nr B 14274-14.*)
Sundsvalls tingsrätts dom 2012-07-31 i mål nr B 747-10.
Södertörns tingsrätts dom 2013-05-31 i mål nr B 3513-13.
Södertörns tingsrätts dom 2014-12-19 i mål nr B 5929-13.
Södertörns tingsrätts dom 2015-01-02 i mål nr B 3859-14.
Uddevalla tingsrätts dom 2010-11-01 i mål nr B 3590-07.
Umeå tingsrätts dom 2012-02-21 i mål nr B 2553-11.
Uppsala tingsrätts dom 2004-07-30 i mål nr B 73-04.
Varbergs tingsrätts dom 2012-10-18 i mål nr B 2159-11.
Varbergs tingsrätts dom 2014-11-25 i mål nr B 412-14.*)
Västmanlands tingsrätts dom 2008-02-27 i mål nr B 1399-07.
Växjö tingsrätts dom 2011-12-27 i mål nr FT 3888-10.
Växjö tingsrätts dom 2012-03-30 i mål nr B 3370-11.
Växjö tingsrätts dom 2012-06-12 i mål nr B 3815-11.*)
Kammarrättens i Göteborg dom 2010-12-20 i mål nr 5963-10.
Kammarrättens i Göteborg dom 2013-06-18 i mål nr 1946-13.
Kammarrättens i Jönköping dom 2013-02-22 i mål nr 3943-12.
Kammarrättens i Jönköping dom 2014-04-17 i mål nr 2850-13.
Kammarrättens i Jönköping dom 2014-04-17 i mål nr 3211-13.
Kammarrättens i Stockholm dom 2009-09-30 i mål nr 3900-08.
Kammarrättens i Stockholm dom 2009-09-30 i mål nr 3902-08.
Kammarrättens i Stockholm dom 2010-09-14 i mål nr 6647-09.
Kammarrättens i Stockholm beslut 2015-04-28 i mål nr 7380-14.
Förvaltningsrättens i Malmö dom 2013-05-13 i mål nr 9160-12 och 9609-12.
Förvaltningsrättens i Stockholm dom 2014-10-13 i mål nr 14891-14.
*)

Hänvisningar till rättsfallet innefattar praxisrelaterat sidomaterial som t.ex.
åberopad bevisning och stämningsansökningar m.m., jfr avsnitt 1.5.
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Utländska rättsfall
St. Clair v. Johnny's Oyster & Shrimp, Inc., 76 F. Supp. 2d 773, 774-75 (S.D. Tex.
1999).
Borgarting lagmannsretts dom av 28. april 2015 (saknr 13-172145AST-BORG/01).

Myndighetspraxis
Justitieombudsmännens ämbetsberättelser
JO 1999/2000 s. 55.
JO 2002/03 s. 67.
JO 2002/03 s. 497.
JO 2005/06 s. 84
JO 2007/08 s. 57.
JO 2007/08 s. 67.
JO 2007/08 s. 87.
JO 2007/08 s. 160.
JO 2008/09 s. 140.
JO 2009/10 s. 80.
JO 2009/10 s. 111.
JO 2009/10 s. 219.
JO 2009/10 s. 398.
JO 2010/11 s. 126.
JO 2011/12 s. 39.
JO 2011/12 s. 118.
JO 2012/13 s. 62.
JO 2012/13 s. 169.
JO 2013/14 s. 69.
JO 2013/14 s. 72.
JO 2013/14 s. 80.
JO 2013/14 s. 95.

JO 2013/14 s. 106.
JO 2013/14 s. 144.
JO 2014/15 s. 77.
JO 2014/15 s. 318.
JO 2014/15 s. 398.
JO 2015/16 s. 144.
JO 2015/16 s. 226.

Övriga beslut
JO beslut 2007-02-13, dnr 1534-2005.
JO beslut 2007-04-24, dnr 5433-2006.
JO beslut 2007-10-31, dnr 1159-2006.
JO beslut 2007-11-02, dnr 529-2006.
JO beslut 2008-09-26, dnr 4357-2006.
JO beslut 2012-05-22, dnr 4340-2011.
JO beslut 2014-03-31, dnr 1874-2013.
JO beslut 2014-04-17, dnr 1151-2013.
JO beslut 2015-01-15, dnr 2611-2013.
JO beslut 2015-09-15, dnr 380-2015.
JO beslut 2015-09-15, dnr 381-2015.

Justitiekanslerns beslut
JK 2806-00-21 (2001-05-17).
JK 3417-02-28 (2003-02-07).
JK 6372-07-31 och 6373-07-31 (2007-12-19).
JK 2135-11-21 (2011-08-05).
JK 2768-14-40 (2015-05-18).

Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen
PAN 2009 s. 52
PAN 2014 s. 81

ur Personalansvarsnämndens
hetsrapport med referat av
(2009:9).
ur Personalansvarsnämndens
hetsrapport med referat av
(2014:10).

vid Rikspolisstyrelsen, Verksamärenden, 2009, PAN-793-47/09
vid Rikspolisstyrelsen, Verksamärenden, 2014, PAN-793-35/14
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Myndighetsföreskrifter och allmänna råd
BFNAR 2004:1
DIFS 2010:1
DVFS 2012:1
FFFS 2000:9
FIB 2006:2
FIFS 2004:25
LFS 2007:31
LFS 2007:47
LIFS 2013:3
PTSFS 2007:2
PTSFS 2012:4
PTSFS 2013:5
PTSFS 2014:1
RA-FS 2009:2
RA-MS 2014:41
RPSFS 2003:6
RPSFS 2005:12
RPSFS 2009:4
RPSFS 2011:7
RPSFS 2012:19
RPSFS 2012:22

512

Bokföringsnämndens allmänna råd; Uttalande om systemdokumentation och behandlingshistorik för kassaregister.
Föreskrifter om ändring av Datainspektionens föreskrifter (DIFS
1998:3) om undantag från förbudet för andra än myndigheter att
behandla personuppgifter om lagöverträdelser m.m.
Domstolsverkets föreskrifter om informationssäkerhet för gemensamma IT-system.
Finansinspektionens allmänna råd om kontokort och automattjänster.
Försvarsmaktens interna bestämmelser om IT-säkerhet (senast ändrade genom FIB 2011:1, Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens
interna bestämmelser (FIB 2006:2) om IT-säkerhet).
Havs- och vattenmyndighetens [tidigare Fiskeriverkets] föreskrifter
om resurstillträde och kontroll på fiskets område.
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om elektronisk adress för flygburen
utrustning.
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om kommersiellt bruksflyg med
flygplan.
Lotteriinspektionens föreskrifter om krav på utrustning som används
av anordnare av lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor.
Post- och telestyrelsens allmänna råd om god funktion och teknisk
säkerhet samt uthållighet och tillgänglighet vid extraordinära händelser i fredstid.
Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter för
brottsbekämpande ändamål.
Post- och telestyrelsens föreskrifter om ersättning vid utlämnande av
lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål.
Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter.
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav för
elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).
Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan
arkivhantering.
Rikspolisstyrelsens föreskrifter om hastighetsövervakning på land
med laserhastighetsmätare (FAP 331-2).
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fingeravtryck
och annan signalementsupptagning (FAP 473-1).
Rikspolisstyrelsens föreskrifter om säkerhet vid Polisens informationsbehandling med stöd av IT (FAP 174-1).
Rikspolisstyrelsens allmänna råd om publicering av bilder m.m. på
Polisens hemsida på Internet (FAP 188-1).
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om alkoholutandningsprov med sållningsinstrument och bevisinstrument m.m. (FAP
333-2).
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om videoupptagning i polisfordon vid trafikövervakning m.m. (FAP 331-8).

RPSFS 2012:30
RPSFS 2014:1
SKVFS 2006:22
SKVFS 2009:2
SKVFS 2009:12
SKVFS 2014:8
SKVFS 2014:9
SKVFS 2014:10
SOSFS 2005:29

TSFS 2010:18
TSFS 2013:1

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas befattning med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK)
(FAP 331-9).
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förfarande med
egendom som tagits i beslag, förverkats eller tagits i förvar (FAP
102-2).
Skatteverkets föreskrifter om personalliggare.
Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister.
Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter
(SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister.
Skatteverkets föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister.
Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister.
Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister.
Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och
sjukvården m.m., ändrade genom SOSFS 2013:4, Socialstyrelsens
föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.
Transportstyrelsens föreskrifter om skeppsdagbok, maskindagbok,
kombinerad skepps- och maskindagbok samt journal.
Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar
och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare.

Bokföringsnämndens vägledning, Bokföring, 2013-12-05.
Datainspektionens allmänna råd, Säkerhet för personuppgifter, Reviderad november
2008.
Datainspektionens allmänna råd, Information till registrerade enligt personuppgiftslagen, maj 2000.
Datainspektionens allmänna råd, Kameraövervakning Datainspektionen informerar, december 2014.
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EU-material
Lagstiftning
Fördrag
Fördraget om Europeiska unionen.
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT 2007 C303) [cit.
Rättighetsstadgan].

Direktiv
95/46/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 24 oktober 1995 om skydd för
enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT 1995 L 281/31) [cit. Dataskyddsdirektivet].
98/34/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster [cit. Anmälningsdirektivet] (EGT 1998 L
204/37).
2002/58/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 12 juli 2002 om behandling
av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation
(direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT 2002 L 201/37) [cit.
Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation].
2005/36/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 7 september 2005 om
erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT 2005 L 255/22), i lydelsen enligt 2013/55/
EU Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 2005/36/EG om
erkännande av yrkeskvalifikationer och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), (EUT 2013 L 354/132) [cit. Yrkeskvalifikationsdirektivet].
2006/24/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 15 mars 2006 om lagring av
uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät
och om ändring av direktiv 2002/58/EG (EUT 2006 L 105/54) [cit. Datalagringsdirektivet].
2007/64/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 13 november 2007 om
betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/
EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG (EUT 2007 L
319/1) [cit. Betaltjänstdirektivet].
2009/18/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 23 april 2009 om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av
[R]ådets direktiv 1999/35/EG och Europaparlamentets och [R]ådets direktiv 2002/59/
EG (EUT 2009 L 131/114) [cit. Olycksutredningsdirektivet].
2009/110/EG Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 16 september 2009 om
rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om
tillsyn av sådan verksamhet, om ändring av direktiven 2005/60/EG och 2006/48/EG
och om upphävande av direktiv 2000/46/EG (EUT 2009 L 267/7) [cit. E-pengadirektivet].
2012/13/EU Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 22 maj 2012 om rätten till
information vid straffrättsliga förfaranden (EUT 2012 L 142/1).

514

2013/40/EU Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 12 augusti 2013 om angrepp
mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF (EUT
2013 L 218/8) [cit. Systemangreppsdirektivet].
2014/24/EU Europaparlamentets och Rådets direktiv om offentlig upphandling och om
upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT 2014 L 94/65) [cit. LOU-direktivet].

Förordningar
1224/2009 Rådets förordning (EG) av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma
fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/
2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005,
(EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr
1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93,
(EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006 (EUT 2009 L 343/1) [cit. Fiskeriförordningen].
910/2014 Europaparlamentet och Rådets förordning (EU) av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT 2014 L 257/73) [cit.
eIDAS-förordningen].

KOM-dokument
KOM(2000) 890 slutlig Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet,
Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Ett säkrare informationssamhälle – ökad säkerhet i informationsinfrastrukturen och bekämpning av datorrelaterad brottslighet.
KOM(2007) 267 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet
och Europeiska unionens regionkommitté – Att införa en allmän politik för kampen
mot IT-relaterad brottslighet.
KOM(2009) 624 slutlig Grönbok om inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden från en medlemsstat till en annan och om säkerställande av att sådana
bevis tillåts i domstol.
KOM(2010) 311 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om
användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser.
KOM(2010) 521 slutlig Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska byrån för nätoch informationssäkerhet (Enisa).
KOM(2012) 11 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om skydd
för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria
flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning).
COM(2012) 582 final Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions. A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery.
Industrial Policy Communication Update.
KOM(2013) 173 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) om upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF.
COM(2013) 173 final Proposal for a Regulation of the European parliament and of the
Council on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA.
515

Internationella överenskommelser
Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (EUT 2001 L
194/39).

Rättsfall från EU-domstolen
C-553/07, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam mot M. E. E. Rijkeboer, REG 2009, s. I-3889.
C-185/09, Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige, REG 2010, s. I-14.
C-523/10, Wintersteiger AG mot Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, (publicerat i
CURIA:s elektroniska rättsfallssamlings allmänna del, ”curia.europa.eu”, 2012).
C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd mot Minister for Communications,
Marine and Natural Resources m.fl. och Kärntner Landesregierung m.fl. (dom 8 april
2014).
C-212/13, František Ryneš mot Úřad pro ochranu osobních údajů (dom 11 december
2014).

Rättsfall från Europadomstolen
2007-IV, Wieser och Bicos Beteiligungen GmbH mot Österrike, 2007-10-16.
Fuchs mot Tyskland (beslut om avvisning), ansökan nr 29222/11, 2015-01-27.

Övrigt EU-rättsligt material
Council of Europe, CONVENTION ON CYBERCRIME, European Treaty Series (ETS) –
nr 185, Budapest, 23.XI.2001 (Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet)
samt
Council of Europe, ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON
CYBERCRIME, CONCERNING THE CRIMINALISATION OF ACTS OF A RACIST
AND XENOPHOBIC NATURE COMMITTED THROUGH COMPUTER SYSTEMS,
CETS nr 189, Strasbourg, 28.I.2003 [gemensamt cit. it-brottskonventionen].
Council of Europe (utg.), Explanatory Report to the Convention on Cybercrime,
”rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documen
tId=09000016800cce5b”, lydelse 2015-12-31 [cit. Rådets förklaranderapport till itbrottskonventionen].
Council of Europe, Electronic evidence guide; A basic guide for police officers, prosecutors and judges, Data Protection and Cybercrime Division, version 1.0, Strasbourg,
Frankrike, 18 mars 2013.
Council of Europe (utg.), GLACY project on Global Action on Cybercrime, ”coe.int/t/
dghl/cooperation/economiccrime/cybercrime/GLACY/GLACY_en.asp”,
lydelse
2015-08-12.
Council of Europe (utg.), Project Cybercrime@Octopus, ”coe.int/t/dghl/cooperation/
economiccrime/cybercrime/Cybercrime@Octopus/Cybercrime@Octopus_en.asp”,
lydelse 2015-08-12.
Council of Europe (utg.), Cybercrime@EAP, ”coe.int/t/DGHL/cooperation/economic
crime/cybercrime/cy_Project_EaP/Default_EaP_en.asp”, lydelse 2015-08-12.

516

Council of Europe (utg.), Cybercrime Training for Judges and Prosecutors 'Basic and
Advanced Courses', C-PROC, Octopus Conference, Strasbourg, 6th to 8th June,
2012 (PowerPoint-presentation), ”coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/cyber
crime/cy_Octopus2012/presentations/Conclusions_Electronic%20Evidence%20Guid
e%20Side%20Workshop-.pdf”, lydelse 2015-08-12.
Cybercrime Programme Office of the Council of Europe (utg.), About C-PROC, ”coe.int/
t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/C-PROC/cPROC_about_
ENG_v3.pdf”, lydelse 2014-08-18.
ENLETS (utg.), Enlets PCP Briefing 15 Nov 2013, ”ec.europa.eu/enterprise/policies/
innovation/files/public-procurement/krakow-2013-padding_en.pdf”, lydelse 201407-12.
ERA - Academy of European Law (utg.), Our programme, ”era.int”, med »electronic
evidence» angivet som Keyword under Search, lydelse 2014-11-09.
EURO-JUSTIS (utg.), JUSTIS Project Working Papers Review of Need: Indicators of
Public Confidence in Criminal Justice for Policy Assessment, European Institute for
Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI),
Publication Series No. 59, Helsinki (rapport publicerad 2009), ”eurojustis.eu/fotoweb
/34.pdf”, lydelse 2015-08-12.
EURO-JUSTIS (utg.), Trust in justice: why it is important for criminal policy, and how it
can be measured: Final report of the Euro-Justis project, European Institute for
Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI),
Publication Series No. 70, Helsinki (rapport publicerad 2011), ”eurojustis.eu/foto
web/HEUNI_Report_70_revised_09112011.pdf”, lydelse 2015-08-12.
Europeiska kommissionens meddelande av den 12 januari 1993, ICT — Restricted
procedure (EGT 1993 C 7/6).
Europeiska kommissionens pressmeddelande, Överenskommelse om kommissionens
reform av EU:s uppgiftsskydd stärker den digitala inre marknaden, IP/15/6321,
2015-12-15.
Europeiska kommissionen (utg.), Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område,
”ec.europa.eu/civiljustice/index_sv.htm”, lydelse 2015-03-01.
Europeiska kommissionen (utg.), e-uropean Justice, Den europeiska e-juridikportalen,
”e-justice.europa.eu/”, 2015-03-01.
European Informatics Data Exchange Framework for Courts and Evidence (utg.),
- Categorization Workshop, ”evidenceproject.eu/categorization.html”, lydelse 201508-13,
- EU practices and procedures for digital evidence gathering, ”evidenceproject.eu”,
lydelse 2015-08-12,
- Why is it unique?, ”evidenceproject.eu/about-evidence/why-is-it-unique.html”,
lydelse 2015-08-12,
- Concept and objectives, ”evidenceproject.eu/about-evidence/concept-andobjectives.html”, lydelse 2015-08-12.
Europol (utg.), Europol Platform for Experts (EPE), ”europol.europa.eu/content/
page/europol-platform-experts-1851”, lydelse 2015-12-31.

517

Övriga källor
Nationellt forensiskt centrum och Statens kriminaltekniska
laboratorium
Nationellt forensiskt centrum NFC, Polismyndigheten,
Linköping:
- Do-I003
- Do-I023
- Do-M001
- Do-M002
- Do-M003
- Do-M004
- Do-SF016
- Do-SF020
- Do-SF026
- Do-SF027
- Do-SF028
- Do-SF029
- Do-SF031
- Do-07.04
- NFC-02.01-01
- NFC-03.01
- NFC-06.05
- NFC-06.05-01

518

NFC:s ledningssystem,

Instruktion för materialhantering av inkommet digitalt material,
Dokument- och informationsteknikenheten (SKL), version 2, 201402-05,
Instruktion för ESD-skyddsåtgärder, Dokument- och informationsteknikenheten (SKL), version 1, 2012-05-02,
Metodbeskrivning för återskapning av Linux LVM/LVM2 (Logical
Volume Manager), Dokument- och informationsteknikenheten
(SKL), version 1, 2012-05-21,
Metodbeskrivning för återskapning av lösenord i Windows XP,
Dokument- och informationsteknikenheten (SKL), version 1, 201205-21,
Metodbeskrivning för att återskapa bildmaterial, Dokument- och
informationsteknikenheten (SKL), version 2, 2014-02-28,
Metodbeskrivning för att återskapa videomaterial, Dokument- och
informationsteknikenheten (SKL), version 1, 2014-01-09,
Standardförfarande för jämförelse av objekt eller personer i bilder,
Dokument- och informationsteknikenheten (SKL), version 2, 201312-13,
Standardförfarande för att återskapa bild-, video- och ljudmaterial,
Dokument- och informationsteknikenheten (SKL), version 2, 201401-09,
Standardförfarande för undersökning av IT-utrustning, Dokumentoch informationsteknikenheten (SKL), version 2, 2014-01-02,
Standardförfarande för avbildning av data i IT-utrustning,
Dokument- och informationsteknikenheten (SKL), version 1, 201205-21,
Standardförfarande för återskapande av lösenord, Dokument- och
informationsteknikenheten (SKL), version 1, 2012-05-21,
Standardförfarande för analys av data i datorbaserad IT-utrustning,
Dokument- och informationsteknikenheten (SKL), version 1, 201205-21,
Standardförfarande för äkthetsundersökningar av ljudmaterial,
Dokument- och informationsteknikenheten (SKL), version 1, 201311-22,
ESD-skyddsåtgärder, Dokument- och informationsteknikenheten,
version 1, 2015-03-26,
Verksamhetsplan 2014 Dnr: 2013201084, SKL Övergripande,
version 2, 2014-01-22,
NFCs organisation, SKL Övergripande, version 4, 2015-02-12,
Redovisning av undersökningar, SKL Övergripande, version 4,
2014-12-17,
Disposition, rubriker och anvisningar för SKL:s mallar, SKL Övergripande, version 3, 2014-12-17,

- NFC-06.09

Manual för ärendehandläggning och resultatvärdering, SKL Övergripande, version 1, 2010-06-08,
- SKL-V083
Validering FTK, Encase, IEF - 2013, SKL Övergripande, version 1,
2014-01-30.
Statens Kriminaltekniska Laboratorium – SKL, Kriminaltekniska protokoll Disposition,
innehåll och språkbruk, Roland Offset, Linköping, ISBN 91-89110-31-5, december
2009.
Statens Kriminaltekniska Laboratorium SKL, SKL Intern rapport 2010:06, Lövby, Tom
och Lagman, Svante, Tillförlitligheten av fingeravtrycksbevis ifrågasatt – ärenden
internationellt där man yrkat på att avfärda fingeravtryck som bevis i domstol, Kemioch Teknikenheten, 2010.
Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL, SKL rapport 2011:01, Ansell, Ricky, Brolund, Per, Dahlqvist, Johan, Grafström, Karin, Högberg, Carina, Jonsson, Ulf, Kidfelt,
Göran, Kindstrand, Birgitta Kjellander, Lennart, Rubensson, Börje, Törnqvist, Lotta,
Wettborg, Eva och Widemalm, Christer, Underrättelse- och spaningsinformation till
Polisen. Hantering av forensiska uppslag, mars 2011.
Statens kriminaltekniska laboratorium – SKL, Årsberättelse 2010, u.o., DanagårdsLiTHO, 2011.

Standarder m.m.
European Telecommunications Standards Institute ETSI (utg.),
- Our standards, ”etsi.org/standards”, lydelse 2015-12-31,
- Recommendation GSM 03.41 version 3.4.0, (februari 1992), ”etsi.org/”, lydelse
2015-12-31,
- Recommendation GSM 04.12 version 3.2.1, (februari 1992), ”etsi.org/”, lydelse
2015-12-31,
- Recommendation GSM 04.11 version 3.3.0, (januari 1993), ”etsi.org/”, lydelse 201512-31.
International Civil Aviation Organization ICAO, Annex 6 to the Convention on International Civil Aviation, Operation of Aircraft, Part I International Commercial Air
Transport — Aeroplanes, International Standards and Recommended Practices, 9 u.,
juli 2010.
International Organization for Standardization ISO (utg.), ISO/TC 37 - Terminology and
other language and content resources, ”iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_
tc_browse.htm?commid=48104&development=on”, lydelse 2015-01-04.
International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission, ISO/IEC,
- IEC 908:1987, International standard, Compact disc digital audio system (CD-DA),
- ISO/IEC 2382-1, International standard, Information technology – Vocabulary – Part
1: Fundamental terms, 1993,
- ISO/IEC 7498-1:1994, International standard, Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model, 1994, corrected
and reprinted 1996,
- ISO 9660:1988, International standard, Information processing - Volume and file
structure of CD-ROM for information interchange,
- ISO/IEC/IEEE 9945:2009, International Standard, Information technology — Portable Operating System Interface (POSIX®) Base Specifications, Issue 7, 1 u., 200909-15,

519

- ISO/IEC 10149:1995(E), International standard, Information technology - Data
interchange on read-only 120 mm optical data disks (CD-ROM),
- ISO/IEC 10918-6:2013, International standard, Information technology — Digital
compression and coding of continuous-tone still images: Application to printing
systems, 2013,
- ISO/IEC 14496-14:2003, International standard, Information technology — Coding
of audio-visual objects — Part 14: MP4 file format, 2003,
- SS-EN ISO/IEC 17025:2005, Svensk standard, Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier, utgåva 2, 2005-07-19,
- SS-ISO/IEC 27001:2006 (Sv), Svensk standard, Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav, 2006,
- SS-ISO/IEC 27037:2012, Svensk standard, Informationsteknik – Säkerhetstekniker –
Riktlinjer för identifiering, insamling, sammanställning och bevarande av digitala
bevis, utgåva 1, 2012,
- SS-ISO/IEC 27041:2015, Svensk standard, Informationsteknik – Säkerhetstekniker –
Vägledning för att säkerställa lämplighet och tillräcklighet av utredningsmetoder för
incidenter, utgåva 1, 2015-08-19,
- SS-ISO/IEC 27042:2015, Svensk standard, Informationsteknik – Säkerhetstekniker –
Riktlinjer för analys och tolkning av digitala bevis, utgåva 1, 2015-08-19,
- SS-ISO/IEC 27043:2015, Svensk standard, Informationsteknik – Säkerhetstekniker –
Principer och processer för undersökning av incidenter, utgåva 1, 2015-09-10,
- ISO/IEC 30121:2015, International standard, Information technology — Governance
of digital forensic risk framework, 1 u., 2015-03-15.
The Serial ATA International Organization (SATA-IO), Serial ATA Revision 3.2, Gold
Revision, 2013-08-07.
Swedish Standards Institute, SIS Handbok 550 – Terminologi för Informationssäkerhet,
Bowin, Joachim (red.), utgåva 3, SIS Förlag, 2011 [cit. SIS Handbok 550, 2011].
Swedish Standards Institute SIS (utg.), Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards
Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012, ”sis.se/Documents/Om%20SIS/
mer%20om%20sis/SIS_Stadgar_per%20120101.pdf”, lydelse 2015-02-06.
Swedish Standards Institute, SIS-TR 50:2015, Terminologi för informationssäkerhet,
Teknisk rapport [ej standard], första utgåvan, 2015-10-27 [cit. SIS-TR 50:2015].

Myndighetsinformation (rapporter, handböcker m.m.)
Brottsförebyggande rådets rapport IT-relaterad brottslighet, Brå-rapport 2000:2, 2000
[cit. Brå-rapporten 2000].
Brottsförebyggande rådets rapport Nationella trygghetsundersökningen 2006 (NTUrapporten), Rapport 2007:14, 2007.
Brottsförebyggande rådet (utg.), Ökat men sårbart förtroende för rättsväsendet (publicerat 2009-02-27), ”bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2009-02-27-okat-men-sarbartfortroende-for-rattsvasendet.html”, lydelse 2015-08-12.
Brottsförebyggande rådet (utg.), Tidsserier Anmälda brott de senaste 10 åren, ”bra.se/
bra/brott-och-statistik/statistik/anmalda-brott.html”, lydelse 2015-06-28 (”bra.se/down
load/18.779f51ff14b839896441cea/1427800467806/10La_anm_10_ar.xlsx”, lydelse
2015-06-28).
Datainspektionens rapport 2012:1, Rättsväsendets informationsförsörjning och den personliga integriteten, 2012-11-15, ”datainspektionen.se/Documents/rapport-rattsvas
endet.pdf”, lydelse 2014-07-19.

520

Domstolsakademin, Domstolsverket, (utg.), Utbildningar 2014, dnr 797-2013,
”np.netpublicator.com/netpublication/n00047565”, lydelse 2014-08-18.
Domstolsverket (utg.), 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar, december 2006,
”domstol.se/Publikationer/Informationsmaterial/24H-strategi.pdf”, lydelse 2015-12-31.
Domstolsverket (utg.)., Domstolsverkets handböcker, Brottmål, avsnitt 2.1,
Registreringen av mål, ”dvhandbok.domstol.se/brottmal/avsnitt%2002.htm#_Toc1907
60939”, lydelse 2015-05-07.
Domstolsverket (utg.), Domstolsverkets Verksamhetsplan 2015‒2017, dnr 620-2014,
”domstol.se/Ladda-ner--bestall/Verksamhetsstyrning/Verksamhetsplan1/Verksamhets
plan/”, 2015-02-19.
Domstolsverkets rapportserie, Informationssäkerhet i domstolsväsendet, Informationssekretariatet, DV-rapport 2004:8, dnr 1066-2004, Jönköping, oktober 2004.
Domstolsverkets rapportserie, Resursfördelningen efter EMR, DV-rapport 2010:3, dnr
407-2010, Domstolsverket, 2010-09-10.
Domstolsverkets skrift Språk och struktur i domar och beslut, 2 u., 2005.
Domstolsverkets skrift Presentationsteknik i rättssalar. För alla som medverkar i en
rättegång, 2008-01-01.
Domstolsverkets skrift Strategi för utformning av domar och beslut i Sveriges Domstolar, dnr 783-2010, 2010-12-21.
Domstolsverkets skrift Handlingsplan för genomförande av Sveriges Domstolars strategi
för utformning av domar och beslut, dnr 783-2010, 2010-12-21.
Domstolsverkets skrift Teknik i förhandlingssalar. För alla som medverkar i en rättegång, dnr 1722-2012, 2013-05-15.
Domstolsverket (utg.), Domstolsverkets Verksamhetsplan 2014‒2016, dnr 1318-2013,
”domstol.se/Ladda-ner--bestall/Verksamhetsstyrning/Verksamhetsplan1/Verksamhets
plan-2014-2016/”, 2014-02-19.
Domstolsverket, Göteborgs tingsrätt, informationsblad, Information till domstolens aktörer, E-post på ett säkrare sätt, dnr 0198/TGG 2014, 2014-07-04.
E-delegationen (utg.), Elektroniska original, kopior och avskrifter. Vägledning från Edelegationen, utgiven 2012-06-07, ”edelegationen.se/Documents/Vagledningar%20
mm/Vagledning_for_elektroniska_skrifter.pdf”, lydelse 2015-12-31.
The FBI Federal Bureau of Investigation (utg.), Forensic Science Communications April
2000 - Volume 2 - Number 2, Digital Evidence: Standards and Principles Scientific
Working Group on Digital Evidence (SWGDE) International Organization on Digital
Evidence (IOCE), ”fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-communications/fsc/april
2000/swgde.htm”, lydelse 2015-05-02.
Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Högkvarteret, Informationsteknik (H SÄK IT), 2006 års utgåva, Ändring I 2008, (M7745-734062), 10 440:
66817, 2006-04-28.
Försvarsmakten, Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Försvarsmakten, Informationssäkerhet (H SÄK Infosäk), 2013 års utgåva, (M7739-352056), 10 440:59810,
2013-09-02, Ändring FM2014-5468:1 (2014).
Högskoleverkets rapport Disciplinära åtgärder mot studenter, Högskoleverkets rapportserie 2011:10 R, Stockholm, september 2011.
Krisberedskapsmyndigheten, Basnivå för informationssäkerhet (BITS), KBM rekommenderar 2006:1, utgåva 3, dnr 1214/2005, 2006, ”svensktvatten.se/Documents/Katego
rier/Dricksvatten/S%C3%A4kerhet/Basniv%C3%A5%20f%C3%B6r%20informations
s%C3%A4kerhet,%20BITS%20(2006).pdf”, lydelse 2015-11-07.
521

Kronofogden, S-HANDBOK Bevissäkring m.m., utgåva 2, Kronofogdens handböcker,
dnr 808 34351-10/111, 2014-01-27.
Länsstyrelsen (utg.), Hur du ansöker om kameraövervakning. ANSÖKAN OM KAMERAÖVERVAKNING, ”lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/blanketter/
manniska-och-samhalle/Ansokan%20om%20kameraovervakning.pdf”, lydelse 201504-04.
Malmö tingsrätt, Beskrivning av Malmö tingsrätts allmänna handlingar enligt 4 kap 2 §
offentlighets [sic!] och sekretesslagen (2009:400), 2010-11-01.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB (utg.), SGSI - Swedish Government
Secure Intranet, ”msb.se/sv/Produkter--tjanster/SGSI---Swedish-Government-SecureIntranet-/”, lydelse 2015-10-24.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB (utg.), Samverkansgruppen för
informationssäkerhet, ”informationssakerhet.se/Om-informationssakerhet-kon/Bakomwebbplatsen/”, lydelse 2015-12-31.
Patent- och registreringsverket PRV (utg.), Svensk Varumärkesdatabas, ”prv.se/sv/
varumarke/databaser/”.
Polishögskolans rapport Polisiär grundutbildning En kartläggning av höstterminen 2013
vid Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet, dnr A435.
617/2014, oktober 2014.
Polishögskolans, Utbildningsenheten, kursplaner för SGPA19; DGPA19, SPOA30;
DPOA30, SPOB40; DPOB40 och SPOC48;DPOC48, dnr PHS-750-A161.068/2013,
beslutade 2014-08-19.
Polishögskolans kurskatalog, Polismyndigheten (utg.), Polishögskolan 2014 Kurskatalog
Fortbildningar och vidareutbildningar, Informationsgruppen, Polishögskolan, 201406-09, ”polishogskolan.se/PageFiles/42385/1/Polish%C3%B6gskolans%20kurskatalog
.pdf”, lydelse 2015-12-31.
Polismyndigheten (utg.), Nationellt forensiskt centrum NFC, Alkoholutandning, ”nfc.
polisen.se/kriminalteknik/alkohol-och-droger/alkoholutandning”, lydelse 2015-04-04.
Polismyndigheten (utg.), Nationellt forensiskt centrum NFC, Nationellt forensiskt centrum NFC, ”nfc.polisen.se/”, lydelser 2013-12-30/2015-05-26/2015-07-06.
Polismyndigheten (utg.), Nationellt forensiskt centrum NFC, Kriminalteknik Dokument
och IT, ”nfc.polisen.se/kriminalteknik/dokument-och-IT/”, lydelse 2015-05-22.
Polismyndigheten (utg.), Nationellt forensiskt centrum NFC, För jobbsökande Vanliga
frågor och svar, ”nfc.polisen.se/for-jobbsokande/vanliga-fragor-och-svar/”, lydelse
2015-10-12.
Politihøgskolen, FAGPLAN Bachelor - Politiutdanningen 2014–2017, hösten 2014.
Politihøgskolen (utg.), NCFI: Et nordisk samarbeidsstudie, ”phs.no/om-phs/nyheter/
nyhetsarkiv/2011/september/ncfi-et-nordisk-samarbeidsstudie/”, lydelse 2014-11-17.
Politihøgskolen (utg.), Studieplan Videreutdanning for Nordic Computer Forensics Inves
tigators Introduction Module 1, Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012, ”phs.no/
Documents/2_Studietilbud/3_EVU/Godkjent%20studieplan%20NCFI%20%20Introdu
ction%20modul%201%20-%20hogskolestyret%206%20juni%202012.pdf?
epslanguage=no”, lydelse 2014-11-17.
Politihøgskolen (utg.), Nordic Computer Forensic Investigators, Modul 2, ”phs.no/stu
dietilbud/etter--og-videreutdanning/utdanninger/etterforskning-og-kriminalteknikk/nor
dic-computer-forensics-investigators/#”, lydelse 2014-11-17.
Post- och telestyrelsen PTS (utg.), Mobiltelesystem, ”pts.se/sv/Privat/Telefoni/Mobiltelefoni/Mobiltelesystem/”, lydelse 2015-12-31.
522

Post- och Telestyrelsen PTS (utg.), Mobila basstationer, ”pts.se/sv/Bransch/Internet/
Robust-kommunikation/Atgarder/Mobila-basstationer”, lydelse 2015-08-19.
Post- och Telestyrelsen PTS (utg.), Ny webbtjänst visar basstationer för mobiltelefoni,
publicerat 2005-12-20, ”pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2005/Ny-webbtjanstvisar-basstationer-for-mobiltelefoni”, lydelse 2015-08-19.
Post- och telestyrelsens PTS rapport Svenskarnas användning av telefoni och internet
PTS individundersökning 2013, rapportnr PTS-ER-2013:20, dnr 13-10702, 2013-1125, ”pts.se/upload/Rapporter/Tele/2013/individundersokning-pts-er-2013_20.pdf”, lydelse 2015-01-26.
Post- och telestyrelsens PTS rapport Utredning av IP-baserad telefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster samt möjligheten att nå nödnummer 112, rapportnr PTSER-2006:15, 2006-03-31.
Post- och telestyrelsens PTS rapport Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband
2013, rapportnr PTS-ER-2014:4, dnr 14-823, 2014-02-13, ”pts.se/upload/Rapporter/
Tele/2014/Prisutvecklingen-mobiltelefoni-bredband-2013-pts-er-2014_4.pdf”, lydelse
2015-12-31.
Post- och telestyrelsens PTS rapport Svensk telemarknad första halvåret 2014, rapportnr
PTS-ER-2014:29, dnr 14-6750, 2014-11-20, ”pts.se/upload/Remisser/2014/Ljudradio%
202014/Svensk-telemarknad-1H-2014.pdf”, lydelse 2014-11-24.
Regeringens beslut It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige, dnr 2011/342/
ITP, Regeringskansliet, Näringsdepartementet, 2011 [cit. Regeringens beslut 2011/342/
ITP].
Regeringens remissbrev Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering, dnr N2015/4373/EF, Regeringskansliet, Näringsdepartementet,
Enheten för e-förvaltning, 2015-05-25 [cit. Regeringens remissbrev N2015/4373/EF].
Regeringens beslut om Riktlinjer för budgetåret 2015 avseende AB Terminologicentrum
TNC inom utgiftsområde 24 Näringsliv, Näringsdepartementet, I 16, N2014/5267/FIN,
N2014/5296/KLS (delvis), meddelat 2014-12-18 [cit. Regeringens beslut N2014/5267/
FIN, N2014/5296/KLS (delvis), 2014-12-18].
Regeringskansliets faktapromemoria 2006/07:FPM101, En allmän strategi för kampen
mot IT-brottslighet.
Regeringskansliets faktapromemoria 2012/13:FPM44, Meddelande om brottsbekämpande informationsutbyte inom EU.
Regeringskansliets faktapromemoria 2012/13:FPM156, Revidering av betaltjänstdirektivet.
Regeringskansliets informationsbroschyr En digitalt sammanlänkad rättskedja (2014-0902), ”regeringen.se/informationsmaterial/2014/09/en-digitalt-sammanlankad-rattsked
ja/”, lydelse 2015-12-29.
Riksarkivet (utg.), rapport från eARD, Delprojekt 1 - Begreppsdefinitioner, 2013-01-14,
”riksarkivet.se/Media/pdf-filer/Projekt/eARD_Begreppslista_DP1_v2.xls”,
lydelse
2015-07-23.
Riksarkivet, Projekt e-arkiv och e-diarium Leveranshandledning Tillhörande Vägledning
och funktionella krav, projekt eARD DP 4 & 6, 2013-06-11, version 1.0, ”riksarkivet.
se/Media/pdf-filer/Projekt/Leveranshandledning.pdf”, lydelse 2015-07-23.
Rikspolisstyrelsens rapport 1984:5, Wranghult, Hans, Angerfelt, Bengt, Lindström,
Tommy, Severin, Gunnar, Östberg, Eric och Ståhl, Roland, Polisens åtgärder mot
datakriminalitet, dnr C-409-1353/82, Rikspolisstyrelsen, 1984-10-01 [cit. RPS rapport
1984:5].

523

RPS rapport 1988:5, Wranghult, Hans, Datakriminalitet Hackers, insiders och datorstödd brottslighet. En studie av polisöverintendent Hans Wranghult, Rikspolisstyrelsen, 1988 [cit. RPS rapport 1988:5].
Rikspolisstyrelsen, Arbetsgruppen Kompetensutveckling för Digitala medier, Slutrapport Modell för kompetensutveckling och förvaltning för IT-forensiska roller i brottsutredningar, 2012-09-06.
Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheternas handläggning av ärenden om immaterialrättsliga brott, Tillsynsrapport 2013:2, 2013.
Rikspolisstyrelsen, Inspektion av polismyndigheternas förmåga att handlägga IT-brott,
Tillsynsrapport 2014:2, mars 2014.
Riksrevisionens (utg.) granskningsrapport, Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen, RiR 2014:23, Riksdagens interntryckeri, Stockholm, 2014, ”riksrevisionen.
se/PageFiles/20759/RIR_2014_23_infos%c3%a4kerhet_Anpassad.pdf”, lydelse 201411-20.
Riksrevisionens (utg.) granskningsrapport It-relaterad brottslighet – polis och åklagare
kan bli effektivare, RiR 2015:21, dnr: 31-2014-0837, 2015-12-04, ”riksrevisionen.se/
PageFiles/23153/RiR_2015_21_IT-relaterade-brott_Anpassad.pdf”, lydelse 2015-1231.
Riksåklagarens promemoria Användning av modern presentationsteknik i brottmålsprocessen - en analys med förslag till riktlinjer: En rapport från arbetsgruppen för modem
presentationsteknik i brottmålsprocessen, dnr ÅM-A 2005/2654, december 2002.
Skatteverkets (utg.) rapport Konsumenterna kan skapa schysst konkurrens och minska
skattefelet, 2011-06-13, ”skatteverket.se/download/18.70ac421612e2a997f8580009365
0/1359706120998/Rapport_kvitto_110627.pdf”, lydelse 2015-12-31.
Skatteverket (utg.), Vad är bevissäkring?, ”www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edi
tion/2015.3/327492.html#h-Vad-menas-med-bevissakring”, lydelse 2015-10-10.
Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU, Hjärnskakning Övervakning på sjukhus eller datortomografi och hemgång? En systematisk litteraturöversikt Uppdatering
av SBU-rapport nr 153, rapportnr: 180, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke,
december 2006.
Statistiska Centralbyrån SCB (utg.), Privatpersoners användning av datorer och internet
2012, 2013, ”scb.se/statistik/_publikationer/le0108_2012a01_br_it01br1301.pdf”,
lydelse 2015-12-31.
Strålsäkerhetsmyndigheten (utg.), Mobiler och master – information om radiofrekventa
fält, februari 2013, ”stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Broschyr/
2013/Mobiler%20och%20master.pdf”, lydelse 2015-12-31.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll SWEDAC (utg.), Ackreditering eller
certifiering?, ”swedac.se/sv/Det-handlar-om-fortroende/Vad-ar-ackreditering/Ackredi
tering-eller-certifiering/”, lydelse 2015-10-15.
Säkerhetspolisen (utg.), IT är med i alla våra brottsutredningar, ”sakerhetspolisen.se/
ovrigt/menyer/medarbetarportratt/it-ar-med-i-alla-vara-brottsutredningar-.html”, lydelse 2015-08-12 (samt 2014-07-10).
Trafikverket, Utdrag ur UPPDRAGSBESKRIVNING Implementering av tredje generationens Trafiksäkerhetskameror – Argus III, odaterat, enligt uppgift från Trafikverket
upprättat av Trafikverket 2014-04-01.
Umeå universitets, Enheten för polisutbildning, kursplan för UPUX11, dnr 14/089, 201406-19.

524

Umeå universitets, Enheten för polisutbildning, kursplaner för UPUX02, UPUX03 och
UPUX04, dnr 14/160, 2014-12-19.
Universitetskanslerämbetet, UKÄ (utg.), Sök bland examenstillstånd, ”uka.se/utbildnings
kvalitet/sokblandexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad800011597.html”, lydelse
2014-12-08.
U.S. Department of Health and Human Services — National Institutes of Health (utg.),
What file formats are used in 3D Printing?, ”3dprint.nih.gov/faqs/1781”, lydelse 201512-31.
U.S. Department of Homeland Security DHS, Privacy Impact Assessment for the Future
Attribute Screening Technology (FAST) Project, S&T/Innovation FAST Project, 200812-15 [cit. U.S. DHS, Privacy Impact Assessment for the FAST Project, 2008-12-15].
U.S. Department of Homeland Security DHS, Privacy Impact Assessment Update for the
Future Attribute Screening Technology (FAST)/Passive Methods for Precision Behavioral Screening, DHS/S&T/PIA-012(a), 2011-12-21 [cit. U.S. DHS, Privacy Impact
Assessment Update for the FAST Project, 2011-12-21].
U.S. Department of Homeland Security DHS, Science and Technology Directorate (informationsblad), Future Attribute Screening Technology, 2014-11-18 [cit. U.S. DHS
Science and Technology Directorate, Future Attribute Screening Technology, 2014-1118].
U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs (utg.), Digital Evidence in the
Courtroom: A Guide for Law Enforcement and Prosecutors, ”ncjrs.gov/pdffiles1/nij/
211314.pdf”, National Institute of Justice (NIJ), NIJ Special Report NCJ 211314, 2007,
januari, Washington DC, lydelse 2015-08-12.
Åklagarmyndighetens (Ekobrottsmyndighetens) RättsPM, 2007:23, Investeringsbedrägeri Rapport om arbetsmetodik och åtgärder, Utvecklingscentrum Stockholm, december
2007 [cit. Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:23].
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, Beslag – En handbok, Utvecklingscentrum Malmö, uppdaterad november 2013.
Åklagarmyndigheten, Kriminalteknik – En handbok för åklagare, Utvecklingscentrum
Göteborg, juni 2012.
Åklagarmyndighetens RättsPM, 2007:4, Provokativa åtgärder, Brottmålsavdelningen,
mars 2007, uppdaterad i mars 2008 [cit. Åklagarmyndighetens RättsPM 2007:4].
Åklagarmyndighetens RättsPM, 2008:5, DNA som bevis – en sammanställning av domar, Utvecklingscentrum Göteborg, februari 2008 [cit. Åklagarmyndighetens RättsPM
2008:5].
Åklagarmyndighetens rapport Hållbara domslut – en förtroendefråga för rättsväsendet,
Rapport från Förtroendegruppen, oktober 2004, RÅ direktiv 2003:1, dnr RÅ-A-2003/
0326, 2003-07-10.
Åklagarmyndigheten, Utbildningscentrum, KURSDOKUMENT – grundutbildningen,
september, 2014.

Myndighetsanknutna tidskrifter (internet)
Datainspektionen (utg.), Bevis från Facebook väger allt tyngre i vårdnadstvister (artikel
publicerad i tidskriften Integritet i fokus, Lövgren, Per (red.), Datainspektionens
tidning, nr 3, 2012), s. 12–14, ”datainspektionen.se/Documents/integritetifokus/inte
gritet-i-fokus-12-03.pdf”, lydelse 2015-08-12.
Datainspektionen (utg.), Filma med drönare? Då behöver du tillstånd (artikel publicerad
i tidskriften Integritet i fokus, Lövgren, Per (red.), Datainspektionens tidning, nr 3,
525

2014), s. 10–11, ”datainspektionen.se/Documents/integritetifokus/integritet-i-fokus14-03.pdf”, lydelse 2014-10-31.
Ekenberg, Thomas, Flagnande förtroende för samhällsinstitutionerna, (artikel publicerad i tidskriften Domkretsen, nr 4, 2006), s. 10–11, ”hyresnamnden.se/Publikationer/
Domkretsen/domkretsen_2006_4.pdf”, lydelse 2015-10-11.
Engström, Lina, IT-forensiska undersökningar vid SKL ackediterade [sic!], Kriminalteknik (utg.), nr 3, 2012, s. 4–5, ”skl.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/
Kriminalteknik/Kriminalteknik%202012/ITforensiskaundersokningar.pdf”, lydelse
2015-05-02.
Hammarlund, Ylva, Kriminalteknik (utg.), Forensisk kompetenssäkring (publicerad
2015-10-06), ”kriminalteknik.nu/forensisk-kompetenssakring/”, lydelse 2015-12-31.
Hjorth, Anna, Polistidningen (utg.), Teknisk bevisning blir allt viktigare (artikel publicerad 2006-11-15), ”polistidningen.se/2006/11/teknisk-bevisning-blir-allt-viktigare”,
lydelse 2015-08-12.
Osvald, Clara, Polistidningen (utg.), Allt viktigare med forensisk fonetik (artikel publicerad 2007-03-23), ”polistidningen.se/2007/03/allt-viktigare-med-forensisk-fonetik/
”, lydelse 2015-03-31.
Schoultz, Eva, Polistidningen (utg.), RPS planerar kurs i internetspaning (artikel publicerad 2013-01-04), ”polistidningen.se/2013/01/kurs-internetspaning/”, lydelse 201503-31.
Shahmehri, Nahid och Bergstedt, Håkan, Kriminalteknik (utg.), I spetsen för
kvalificerade tester inom IT-forensik (publicerad 2014-04-09), ”kriminalteknik.nu/
spetsen-kvalificerade-tester-inom-forensik/”, lydelse 2015-12-31.

Myndighetsbeslut och underlag ur enskilda fall
Datainspektionens beslut, Ansökan om undantag från förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204), PuL, dnr 1631-2006, 2006-12-15.
Datainspektionens beslut, Ansökan om undantag från förbudet i 21 § personuppgiftslagen (1998:204), PuL, dnr 1632-2006, 2006-12-15.
Datainspektionens yttrande, Samråd om polisens publicering av bilder på okända
gärningsmän på Internet, dnr 1525-2009, 2009-11-30.
Datainspektionens beslut, Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Arbetsmiljöverkets användning av Facebook, dnr 686-2010, 2010-07-02.
Datainspektionens beslut, Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – av Göteborgs
universitet (Svensk nationell datatjänst), dnr 811-2011, 2012-04-18.
Datainspektionens beslut, Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Polismyndigheten i Stockholms län, tillsynen har särskilt avsett Länskriminalpolisens särskilda
undersökning LUREN LKUT, dnr 1849-2011, 2012-04-26.
Datainspektionens beslut, Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) och polisdatalagen (2010:361) avseende publicering av bilder på okända gärningsmän på Internet; Ert dnr AA-188-13107-12, dnr 1668-2012, 2012-12-12.
Datainspektionens beslut, Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten i
Uppsala län, dnr 280-2013, 2014-01-30.
Ekobrottsmyndigheten EBM i Stockholm, tjänsteutlysning, En analytiker till Stockholm,
dnr A-2012/0359, utlysningsdatum 2012-07-26.
Ekobrottsmyndigheten EBM i Uppsala, tjänsteutlysning, Analytiker till Uppsala, dnr
EBM A-2013/0565, utlysningsdatum 2013-10-09.
Ekobrottsmyndigheten EBM, Yttrande över promemorian Ds 2014:28 Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m., dnr EBM A2014/0261, 2014-06-30.
526

Jobbsafari (utg.), Skatteverkets platsannons IT-forensiker, Göteborg, publicerad 201502-23 på Arbetsförmedlingens webbplats, annons-ID: 6188550, ”jobbsafari.se/cgi/
showarchive.cgi?tid=r7499153”, lydelse 2015-05-24.
Lotteriinspektionen, Villkor för statliga kasinon, version 2.0, dnr 742/2007, 2008-08-09.
Polismyndigheten, Stockholms län, Citypolisen, IT-Brottsgruppen, IT-forensiskt analysprotokoll i ärende 0201-390854-08 Beslag 2009-0201-BG12621-1, dnr 0201K390854-08, 2009-06-25.
Polismyndigheten, Blekinge län, Informationsdump av [namn] mobiltelefon, dnr 1000K11935-11, 2012-01-04.
Polismyndigheten, Blekinge län, brottsanmälan, dnr 1000-K17003-13, 2013-11-18.
Polismyndigheten, Västernorrlands län, NÄPOTIMRÅ, brottsanmälan, dnr 2200-K554313, 2013-03-22.
Polismyndigheten, Västra Götaland, Länskriminalpolisen, LKP_GBR_IT Sektionens
beslut, PROTOKOLL - datorteknisk undersökning, dnr K178872-11, 2012-02-15.
Polismyndigheten, Östergötlands län, Undersökningsprotokoll avseende analys av innehållet från hårddisk i dator, dnr 0500-K25853-11, 2011-10-10.
Post- och telestyrelsen PTS, skrivelse från Tele2 Sverige AB, dnr 14-4175-2, 2014-0409.
Post- och telestyrelsen PTS, skrivelse från HI3G Access AB, dnr 14-4688-1, 2014-04-11.
Post- och telestyrelsen PTS, skrivelse från ComHem, dnr 14-4682-2, 2014-04-14.
Post- och telestyrelsens PTS tjänsteanteckning avseende TeliaSonera, dnr 14-4685-1,
2014-04-15.
Post- och telestyrelsens PTS beslut, Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra
trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål, dnr 14-4175-22, 2014-06-27.
Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Uppdrag med anledning av EU-domstolens
dom om datalagringsdirektivet, dnr Ju2014/3010/P § 162, 2014-04-29.
Rikspolisstyrelsen, Rättsavdelningen, skrivelse till Post- och telestyrelsen PTS, Anmälan
av agerande i strid med skyldigheter enligt lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation, dnr A164.055/2014, 2014-04-15.
Skatteverkets PM Skatteverkets interna riktlinjer för efterforskningsåtgärder på Internet
och i sociala medier, dnr 131 18203-12/111, 2011-12-07.
Skatteverkets ställningstagande Får det byggas upp informationssamlingar utanför
beskattningsdatabasen?, dnr 130 26909-05/111, 2005-01-24.
Statens kriminaltekniska laboratorium SKL, Dokument- och informationsteknikenheten,
tjänsteutlysning, SKL söker en forensikeraspirant för undersökning av IT-utrustning,
dnr 2011200998, utlysningsdatum 2011-10-07.
Statens kriminaltekniska laboratorium SKL, Sakkunnigutlåtande, dnr 6127-95, delredovisning, 1996-05-30.
Statens kriminaltekniska laboratorium SKL, Sakkunnigutlåtande, dnr 6127-95, slutredovisning, 1996-10-15.
Statens kriminaltekniska laboratorium SKL, Analysbesked, dnr 2009012506, 2010-0412.
Statens kriminaltekniska laboratorium SKL, Analysbesked, dnr 2010002827, 2010-1210.
Statens kriminaltekniska laboratorium SKL, Analysbesked, dnr 2011012129, 2011-1101.
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll SWEDAC, beslut om ackreditering,
beteckning 2014/786, ackrediteringsnr 1521, 2015-01-01.
Riksåklagarens, Rättsavdelningen, Beslut beträffande förundersökning – påstådd manipulation av videomaterial, dnr 2001/1670, 2002-05-24.
Riksåklagarens, Utvecklingsavdelningen, skrivelse, dnr 2002/0368, 2003-01-29.

527

Riksåklagarens kansli, Åklagaravdelningen, skrivelse, dnr ÅM 2005/0014 (2002/0368),
2005-09-27.
Riksåklagarens beslut, dnr ÅM 2014/5214, 2014-07-16.
1:a åklagarkammarens i Göteborg, beslut i ärende 401A-4188-01, 2001-11-21.
Åklagarmyndighetens, Utvecklingscentrum Umeå, skrivelse, dnr ÅM 2005/0014, 200606-27.
Åklagarmyndighetens, Utvecklingscentrum Umeå, skrivelse Användning av modern presentationsteknik i brottmålsprocessen Supplement, november 2006, dnr ÅM-A 2005/
2654, 2007-01-26.
Åklagarmyndighetens, Riksenheten för polismål, beslut i ärende AM-98882-14, 201407-11.

Massmediala källor och övriga webbplatser
Allt om Vetenskaps förlags AB (utg.), Digitala bevis lika viktiga som dna (publicerat på
Nyheter 2008-04-28), ”alltomvetenskap.se/nyheter/digitala-bevis-lika-viktiga-somdna”, lydelse 2015-08-12.
American Academy of Forensic Sciences AAFS (utg.), Academy News Transformation:
Embracing Change – Digital & Multimedia Sciences Section November 2015, ”news.
aafs.org/meeting-theme/%EF%BB%BFtransformation-embracing-change-digitalmultimedia-sciences-section-november-2015/”, lydelse 2015-12-31.
Amsterdam Internet Exchange Home AMS-IX (utg.), Statistics, ”ams-ix.net/technical/
statistics”, lydelser under 2012–2015.
Andersson, Aron, Metro (utg.), Här är värdens [sic!] första vapen från 3D-skrivare,
(artikel publicerad 2013-05-06), ”metro.se/nyheter/har-ar-vardens-forsta-vapen-fran3d-skrivare/EVHmec!yI89FbDGdLbs/”, lydelse 2013-05-06.
Arntsen, Erlend Ofte, VG Nyheter (utg.), Skatt øst mente Nam (38) hadde gjemt unna 10
millioner – frikjent etter åtte års mareritt, ”vg.no/nyheter/innenriks/krim/skatt-oestmente-nam-38-hadde-gjemt-unna-10-millioner-frikjent-etter-aatte-aars-mareritt/a/
23527134/”, 2015-09-21.
Arntsen, Erlend Ofte, VG Nyheter (utg.), Sakkyndig i en av Norges største skattesaker
oppga utdannelse som ikke finnes (publicerad 2015-09-25), ”vg.no/nyheter/innenriks/
krim/sakkyndig-i-en-av-norges-stoerste-skattesaker-oppga-utdannelse-som-ikkefinnes/a/23530392/”, lydelse 2015-12-31.
BBC News Technology (utg.), Fridge sends spam emails as attack hits smart gadgets
(artikel publicerad 2014-01-17), ”bbc.com/news/technology-25780908”, lydelse
2014-07-25.
Borgström, Håkan, ”Fingeravtryck” löser databrott, artikel publicerad i tidskriften Ny
Teknik, nr 41, 1987-10-08.
Carlsson, Ulf, Östra Småland Nyheter/Gota Media AB (utg.), Krävde halv miljon för
hjälp med utredning (publicerad 2013-10-15), ”ostrasmaland.se/article/kravde-halvmiljon-for-hjalp-med-utredning/”, lydelse 2015-12-31.
Cira, John E., COMPUTER ABUSE: The Silicon Pry Bar, artikel i tidskriften The Police
Chief, september 1983, s. 46–47.
Condon, Ron, ComputerWeekly.com (utg.), Email confusion could look bad in court
(publicerad 2008-10-15), ”searchsecurity.techtarget.co.uk/news/1334773/Emailconfusion-could-look-bad-in-court”, lydelse 2014-11-10.
Dagens Nyheter (utg.), Kylskåp bakom spamattack (artikel publicerad 2014-01-18),
”dn.se/nyheter/sverige/kylskap-bakom-spamattack/”, lydelse 2014-07-25.
Digitalt Museum (utg.), Rensticka, ”digitaltmuseum.se/things/rensticka/S-NM/NM.0009
287”, lydelse 2015-12-31.

528

Edfast, Stig, Sveriges Radio (utg.), Bostadsrättsförening fick teleräkning på halv miljon
för samtal från porttelefonen (artikel publicerad 2013-04-08), ”sverigesradio.se/
sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=5496136”, lydelse 2014-07-25.
Engineering and Technology History Wiki (utg.),
- Milestones:The Floating Gate EEPROM, 1976 – 1978, “ethw.org/Milestones:
The_Floating_Gate_EEPROM,_1976_-_1978”, lydelse 2015-01-27
- Milestones:List of IEEE Milestones, ”ethw.org/Milestones:List_of_IEEE_Mile
stones”, lydelse 2014-07-18.
Fredriksson, Martin, Edenström, Marcus, Lundahl, Anneth och Björkman, Lars,
Lakartidningen.se (utg.), ACG-modell kan förutsäga vilka som blir högkonsumenter
av sjukvård (artikel publicerad 2015-03-17 i tidskriften Läkartidningen 12/2015),
”lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Originalstudie/2015/03/ACG-modell-kanforutsaga-vilka-som-blir-hogkonsumenter-av-sjukvard/”, lydelse 2015-12-31.
Granlund, Fredrik, Expressen (utg.), Våra prylar är i själva verket digitala såll (artikel
publicerad
2014-11-08),
”expressen.se/nyheter/vara-prylar-ar-i-sjalva-verketdigitala-sall/”, lydelse 2014-11-10.
Greenberg, Andy, Forbes (utg.), Want An RFID Chip Implanted Into Your Hand? Here's
What The DIY Surgery Looks Like (publicerad i Forbes nätupplaga 2012-08-13),
”forbes.com/sites/andygreenberg/2012/08/13/want-an-rfid-chip-implanted-into-yourhand-heres-what-the-diy-surgery-looks-like-video/”, lydelse 2015-12-31.
Gunther, Maria, Dagens Nyheter (utg.), Nytt verktyg kan förutsäga influensautbrott
(artikel
publicerad
2015-02-01),
”dn.se/nyheter/vetenskap/nytt-verktyg-kanforutsaga-influensautbrott/”, lydelse 2015-12-31.
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Spectrum (utg.), 25
Microchips That Shook the World, “spectrum.ieee.org/semiconductors/processors/25microchips-that-shook-the-world”, lydelse 2015-01-27.
The Internet Engineering Task Force IETF (utg.), The Internet Engineering Task Force
(IETF®), ”www.ietf.org/”, lydelse 2015-02-06.
The International Association of Computer Investigative Specialists IACIS (utg.), IACIS
History, ”iacis.com/Pages/History.aspx”, lydelse 2015-05-02.
Jakobsson, Josefin, Allt fler svenskar blir cyborger, Svenska Dagbladet (utg.), ”svd.se/
kultur/allt-fler-svenskar-blir-cyborger_4257233.svd”, lydelse 2015-01-18.
Jones, Hans, Digitala brottsundersökningar (DIGITAL KRIMINALTEKNIK), Datormagazin, nr 9, 2010, s. 46–52.
Kavanagh, John, ComputerWeekly.com (utg.), IT evidence confuses courts (publicerad i
augusti 2000), ”computerweekly.com/feature/IT-evidence-confuses-courts”, lydelse
2015-08-12.
Kirkhoff, Emma, Metro (utg.), På det här svenska företaget har anställda ett chip inopererat i handen, (artikel publicerad 2015-02-15), ”metro.se/nyheter/pa-det-har-sven
ska-foretaget-har-anstallda-ett-chip-inopererat-i-handen/EVHobd!zS4TKCbil344A/”,
lydelse 2015-02-15.
Lovén, Maia, Sydsvenskan (utg.), Är domstolarna ovana vid ny teknik? (artikel publicerad 2014-03-08), ”sydsvenskan.se/malmo/ar-domstolarna-ovana-vid-ny-teknik/#
Scen_1”, lydelse 2015-08-12.
Lundblad, Nicklas, Svenska Dagbladet SvD (utg.), Datorerna allt bättre på domstolarnas jobb (debattartikel publicerad 2015-04-27), ”svd.se/kultur/understrecket/dato
rerna-allt-battre-pa-domstolarnas-jobb_4516012.svd”, lydelse 2015-04-27.
Medaris, Kim, Purdue University (utg.), Expert: Digital evidence just as important as
DNA in solving crimes (publicerat på News 2008-04-25), ”news.uns.purdue.edu/
x/2008a/080425T-MislanPhones.html”, lydelse 2015-08-12.
Microsoft (utg.), Office-sviter, ”microsoftstore.com/store/mseea/sv_SE/list/Office-sviter/
categoryID.66226800”, lydelse 2015-12-11.
529

Mjöbring, Ludvig, Computer Sweden/IDG (utg.), Död Iphone återuppstår (artikel publicerad 2013-09-04), ”computersweden.idg.se/2.33337/1.520645/dod-iphone-aterupp
star”, lydelse 2013-09-04.
Netnod (utg.), Aggregate traffic graphs All (Average), ”netnod.se/ix-stats/sums/All.
html”, lydelser under 2012–2015.
Nygårds, Olle, Ny Teknik (utg.), Beviskravet ökar behov av mobiltömning (artikel publicerad 2014-04-10), ”nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article3819276.ece”,
lydelse 2015-08-12.
Nygårds, Olle, Ny Teknik (utg.), Digitala beviskrav gynnar teknikbolag (artikel publicerad 2014-04-21), ”nyteknik.se/nyheter/it_telekom/mobiltele/article3820982.ece”,
lydelse 2015-08-12.
Obminska, Ania, Ingenjören (utg.), På spaning efter hackare som flytt (artikel publicerad
2015-02-20 i tidskriften Ingenjören, nr 1, 2015), s. 12, ”ingenjoren.se/media/2015/02/
Ingenjoren1_15_Utmaningen_uppslag.pdf”, lydelse 2015-08-12.
RFC Editor (utg.), Official Internet Protocol Standards, ”rfc-editor.org/standards#PS”,
lydelse 2015-02-06.
The Scientific Working Group on Digital Evidence SWGDE (utg.), Scientific Working
Group on Digital Evidence, ”swgde.org/”, lydelse 2015-05-02.
Soghoian, Chris, Cnet (utg.), Turkish police may have beaten encryption key out of TJ
Maxx suspect (artikel publicerad 2008-10-24, uppdaterad 2009-01-27), ”cnet.com/
news/turkish-police-may-have-beaten-encryption-key-out-of-tj-maxx-suspect/”, lydelse 2015-02-24.
Sparkes, Matthew, The Telegraph (utg.), Russian government edits Wikipedia on flight
MH17 (artikel publicerad 2014-06-18), ”telegraph.co.uk/technology/news/10977082/
Russian-government-edits-Wikipedia-on-flight-MH17.html”, lydelse 2014-06-18.
StaViCTA Project (utg.), Advances in the description and explanation of STAnce in discourse using VIsual and Computational Text Analytics – StaViCTA, ”cs.lnu.se/
stavicta/”, lydelse 2015-01-27.
Stiftelsen för internetinfrastruktur IIS (utg.), IPv6, ”iis.se/lar-dig-mer/ipv6/”, lydelse
2015-12-31.
Stiftelsen för internetinfrastruktur IIS (utg.), Tvistlösning, ”iis.se/domaner/tvistlosning/”,
lydelse 2014-01-15.
Stiftelsen för internetinfrastruktur IIS (utg.), Förfaranderegler för alternativt
tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen ”.se”, ”iis.se/docs/ATF-Forfa
randeregler1.pdf”, lydelse 2015-07-11.
Stiftelsen för internetinfrastruktur IIS (utg.), inofficiell översättning till svenska av
”Rules for Uniform Domain Name Resolution Policy”, ”iis.se/docs/Forfarandereg
ler_UDRP.pdf”, lydelse 2015-03-05.
Stockholms universitet (utg.), Turnitin – textmatchningsverktyg, ”su.se/medarbetare/
it/st%C3%B6dsystem/turnitin”, lydelse 2015-12-31.
Strandberg, Lina, Dagens Nyheter (utg.), Brister i advokaters kunskap (artikel publicerad
2004-08-08), ”dn.se/nyheter/sverige/brister-i-advokaters-kunskap”, lydelse 2015-0812.
Svenska datatermgruppen (utg.), Svenska datatermgruppens webbplats, ”datatermgrupp
en.se/”, lydelse 2015-12-31.
Sveriges Radio (utg.), Mobilnätens basstationer flyttar inomhus med 5G, ”sverigesradio.
se/sida/avsnitt/184367”, lydelse 2015-11-03.
SweClockers (utg.), SweClockers besöker dataräddningsföretaget Ibas laboratorium
(publicerad 2014-04-02), ”sweclockers.com/artikel/18536-sweclockers-besoker-data
raddningsforetaget-ibas-laboratorium”, lydelse 2015-02-02.
Tekniska Museet (utg.), Tekniska Museet, ”tekniskamuseet.se/”, lydelse 2014-06-22–
2014-07-27 [cit. TMID].
530

The Telegraph (utg.), Tom Parry Jones (publicerad 2013-01-15), ”telegraph.co.uk/news/
obituaries/9803707/Tom-Parry-Jones.html”, lydelse 2015-03-27.
TT, Svenska Dagbladet SvD (utg.), Mobiler allt viktigare som bevis (artikel publicerad
2014-04-20), ”svd.se/nyheter/inrikes/mobiler-allt-viktigare-som-bevis_3481188.svd
”, lydelse 2015-08-12.
TT, Sveriges Television SVT (utg.), Ringde utomlands från hisstelefon, (artikel publicerad 2013-11-20), ”svt.se/nyheter/sverige/ringde-utomlands-fran-hisstelefon”, lydelse
2014-07-25.
Vinnova (utg.), Internet of things (sakernas Internet), ”vinnova.se/sv/Var-verksamhet/
Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomrad
en/Strategiska-innovationsprogram/Sakernas-Internet-Internet-of-things/”,
lydelse
2014-07-25.
Wikipedia (utg.), Wikipedia, ”wikipedia.org/”, lydelse 2015-12-31.
World Intellectual Property Organization WIPO, (utg.), Global Brand Database, ”wipo.
int/branddb/en/”.
Östran (utg.), Tele2:s svindlande polisfaktura (publicerad 2013-10-15), ”ostran.se/
OPINION/Tele2-s-svindlande-polisfaktura#Scen_1”, lydelse 2013-10-15.

Övriga rapporter, handböcker och informationsblad m.m.
Allmänna bestämmelser AVTAL 90 version 2008, IT & Telekomföretagen inom Almega
(Almega AB) och SILF, 2008.
Angerfelt, Bengt, ”Lathund” Husrannsakan & beslag i IT-miljö, Insamling, undersökning, analys och dokumentation av “Elektroniska”/ “Digitala” bevis Ej reviderad, Maj
2013, 2013-05-18.
The British Computer Society (utg.), Expert Panels: Legal Affairs Expert Panel. Submission to the Criminal Courts Review, Lord Justice Auld, 2000, ”computerevidence.co.
uk/Papers/LJAuld/BCSComputerEvidenceSubmission.htm”, lydelse 2015-08-15 [cit.
BCS-rapporten 2000].
Center for Research Libraries (utg.), Human Rights Electronic Evidence Study Final
Report, John D. and Katherine T. MacArthur Foundation, Global Resources Network,
USA, februari 2012, ”crl.edu/sites/default/files/d6/attachments/pages/HREES_
Final_Report_Public.pdf”, lydelse 2015-08-12.
The Consultative Committee for Space Data Systems CCSDS, Recommendation for
Space Data System Practices, Producer-Archive Interface Methodology Abstract
Standard [PAIMAS], CCSDS 651.0-M-1, Magenta book, maj 2004.
The Consultative Committee for Space Data Systems CCSDS, Recommendation for
Space Data System Practices, Reference model for an open archival information
system (OAIS), Recommended practice, CCSDS 650.0-M-2, Magenta book, juni 2012.
Det IT-rättsliga observatoriets PM 11:2001, Digitala dokuments bevisvärde, skrivelse till
IT-kommissionen, ITK99/69, 2001-02-22.
Det IT-rättsliga observatoriets rapport 52/2002, IT i domstolsprocessen. Redovisning av
ett seminarium, 2002.
Digital Forensic Research Workshop DFRWS (utg.), DFRWS Technical Report, A Road
Map for Digital Forensic Research, Report From the First Digital Forensic Research
Workshop (DFRWS), DTR - T001-01 FINAL, 2001-11-06, ”dfrws.org/2001/dfrwsrm-final.pdf”, lydelse 2015-12-31.
Fornbrandt, Göran, Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalpolisen, ”Lathund” Vid upptagande
av anmälan med anknytning till IT-relaterade brott, odaterad.
Förenta Nationerna, Interim report by the Secretariat, UNITED NATIONS NINTH
UNITED NATIONS CONGRESS ON THE PREVENTION OF CRIME AND THE
TREATMENT OF OFFENDERS, Addendum A/CONF.169/15/Add.1, Cairo, 1995.
531

Förenta Nationerna, Report of the Secretary-General, UNITED NATIONS General
Assembly, RENEWING THE UNITED NATIONS: A PROGRAMME FOR REFORM,
A/51/950, New York, 1997-07-14.
Förenta Nationerna, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
Comprehensive Study on Cybercrime Draft—February 2013, 2013.
Förenta Nationerna, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to
Enactment 1996 with additional article 5 bis as adopted in 1998 [cit. MLEC].
Förenta Nationerna, UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to
Enactment 2001.
Förenta Nationerna, United Nations Convention on the Use of Electronic
Communications in International Contracts (2005) [cit. CUECIC].
Gribbe, Johan, Slutrapport: IT i försvaret, Tekniska Museet (utg.), Tekniska Museets
dokumentationsprojekt ”Från matematikmaskin till IT”, 2008-03-25, ”tekniskamu
seet.se/download/18.4d755928124885167d48000885/1339755649257/Slutrapport_For
svar.pdf”, lydelse 2014-06-24.
International Organization on Computer Evidence IOCE, G8 Proposed Principles For
The Procedures Relating To Digital Evidence, mars 1998.
Kollegiet för svensk bolagsstyrning (utg.), Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från
1 februari 2010, ”bolagsstyrning.se/media/43746/svenskkodbolagsstyrn_2010_korrige
rad20110321.pdf”, lydelse 2015-01-03.
National Research Council of the National Academies, Committee on Identifying the
Needs of the Forensic Science Community, Strengthening forensic science in the
United States: A path forward, The National Academies Press, Washington, D.C.,
2009 [cit. NRC-rapporten 2009].
National Institute of Standards and Technology NIST (utg.), Smart Phone Tool Specification, Version 1.1, 2010-04-12, ”cftt.nist.gov/documents/Smart_Phone_Tool_Specifi
cation.pdf”, lydelse 2015-12-30.
Promemoria märkt ”OBS! Inofficiellt utkast!”, 140 sidor, utbekommen från Bo Norgren
vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning NOA, 2014-02-13, och som
enligt uppgift från Norgren upprättats 1996 med titeln Kriminalitet och IT. I promemorian namnges Angerfelt, Bengt, Furberg, Per, Jönsson, Barbro, Karlsson, Roger,
Koblanck, Lisa, Kronqvist, Stefan, Norgren, Bo, Ståhl, Roland och Wranghult, Hans
[cit. RPS inofficiella rapport Kriminalitet och it, 1996].
The Scientific Working Group for Digital Evidence SWGDE, Best practices for digital
evidence laboratory programs, version 1.0, approved 4/9/2003, 2003-04-09.
Sveriges Advokatsamfunds cirkulär, Vägledning om advokatens tystnadsplikt, nr
15/2012, 2012-09-13.
Sveriges Advokatsamfunds remissyttrande, R-2013/1044, 2013-09-20.
Sveriges Advokatsamfunds remissyttrande, R-2015/0850, 2015-08-24.

Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågningar om upplysningar
Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågan med underlag inhämtat från Brå, Enheten för
Rättsstatistik, 2014-02-27.
Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågan med underlag inhämtat från Domstolsverket,
Ekonomiavdelningen, Enheten för analys, 2014-02-14.
Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågan med underlag inhämtat från Domstolsverket,
dnr DV 1182-2014, 2014-06-12.
Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågan med uppgift inhämtad från IBAS Laboratories AB, 2013-08-13.
Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågan med uppgift inhämtad från ämnesansvarige
vid Linnéuniversitetet Växjö, 2014-11-19.
532

Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågan med uppgift inhämtad från Politihøgskolen,
Norge, 2015-01-12.
Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågan med uppgift inhämtad från Radiotjänst i
Kiruna AB, 2015-01-27.
Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågan med underlag inhämtat från Statistiska centralbyrån, Statistikservice, 2014-02-24.
Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågan med underlag inhämtat från Åklagarmyndigheten, Planeringsavdelningen, 2014-02-17.
Avhandlingsförfattarens särskilda förfrågan med uppgift inhämtad från Åklagarmyndigheten, Personalavdelningen, Utbildningscentrum, 2014-12-18.

Tillverkarmanualer
Adobe Systems Incorporated (utg.), ADOBE® PHOTOSHOP Help and tutorials. February 2013, ”help.adobe.com/archive/en/photoshop/cs6/photoshop_reference.pdf”, lydelse 2015-01-18.
Apple Inc. (utg.), iPhone User Guide For iOS 8.1 Software, 2014, ”manuals.info.apple.
com/MANUALS/1000/MA1565/en_US/iphone_user_guide.pdf”, lydelse 2015-0112.
Apple Inc. (utg.), iPhone User Guide For iOS 8.1 Software, 2014, ”manuals.info.apple.
com/MANUALS/1000/MA1565/en_US/iphone_user_guide.pdf”, lydelse 2015-0112.
Apple Inc., File System Programming Guide, Developer, 115 sidor, 2014-09-17.
Apple Inc. (utg.), Manuals, ”support.apple.com/manuals/#iphone”, lydelse 2015-01-04.
Apple Inc. (utg.), Compare iPhone models, ”store.apple.com/us/iphone/family/iphone/
compare”, lydelse 2015-01-04.
Compaq Computer Corporation, Hewlett-Packard Company, Intel Corporation, Lucent
Technologies Inc, Microsoft Corporation, NEC Corporation, Koninklijke Philips
Electronics N.V., Universal Serial Bus Specification, Revision 2.0, 2000-04-27.
Hewlett-Packard Company, Intel Corporation, Microsoft Corporation, Renesas Corporation, ST-Ericsson, Texas Instruments, Universal Serial Bus 3.1 Specification, Revision 1.0, 2013-07-26.

533

