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Förord 

 

"Hemligheten bakom frihet är att utbilda folk, medan hemligheten bakom tyranni 
är att hålla dem i okunskap." 

- Maximilien de Robespierre 1758-1794 

 

Den dagen jag antogs till Juristprogrammet vid Uppsala universitet sålde jag min själ 

till juridiska institutionen. Efter snart fyra år som slav, kedjad vid högar av kurs-

litteratur, är min examensuppsats – mitt “get out of jail free card” – äntligen färdig. Det 

har blivit hög tid att bege sig utanför universitetets murar och söka kunskap om den 

riktiga världen, bortom betygshets, terminstentaångest och basgruppsarbeten. 

 

Uppsala den 22 maj 2018 

 

Sandra Johansson 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Den verklighet vi lever i kännetecknas framförallt av sådant vi känner till och kan 

relatera till. Lagstiftningen är i sin tur utformad efter de kända mönster vilka utgör 

grunden till det samtida samhället – mönster i form av bland annat sociala, ekonomiska 

och materiella företeelser. Vad skulle hända om lagstiftaren plötsligt ställdes inför en 

osynlig värld där dessa konkreta och välkända företeelser dematerialiserades, bortom 

den annars så konkreta och lättförståeliga miljön – in till en gråzon mellan det konkreta 

och abstrakta – inom vilken det inte går att göra åtskillnad på det materiella och det 

immateriella? En värld som inte går att ta på men som ändock behöver underkastas ett 

rättsligt regelverk. 

Det ovan beskrivna scenariot är inte en synopsis till ett science fiction-äventyr där 

lagstiftaren ställs inför universums okända krafter, utan den faktiska verklighet vilken 

lagstiftaren på 1990-talet ställdes inför när den nya informationsteknologin, IT:n, fick 

sitt genomslag. Den tekniska utvecklingen vilken skett sedan rättegångsbalkens 

(1942:740) bestämmelser tillkom på 1940-talet, har lett till att samhället idag ser helt 

annorlunda ut och ny teknik har i många avseenden ersatt det traditionella. De brotts-

utredande myndigheterna1 är därför beroende av långtgående befogenheter på teknikens 

område – inte minst när det gäller beslag i IT-miljö – för att säkerställa en effektiv 

brottsutredning. När kravet på effektivitet ska tillgodoses måste emellertid en intresse-

avvägning göras mellan å ena sidan de brottsutredande myndigheternas tillgång till 

tvångsmedelsanvändning och å andra sidan den enskildes intresse av skydd för sin 

integritet. Lagstiftarens kamp för att lyckas balansera dessa motstående intressen kan 

                                            
 
1 Begreppet ”brottsutredande myndigheter” har valts i denna uppsats som ett samlingsnamn för de 
myndigheter, framförallt åklagare och polis, vilka har som verksamhetsområde att utreda brott. Det 
myndigheter, framförallt åklagare och polis, vilka har som verksamhetsområde att utreda brott. Det 
är annars vanligt förekommande att begreppet ”brottsbekämpande myndigheter” används i 
rättskällorna för samma aktörer. Även om begreppen kan användas synonymt har det förra valts 
eftersom uppsaten behandlar framförallt beslagsbestämmelsens funktion under den brottsutredande 
fasen i straffrättsprocessen. 
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dock på sätt och vis jämställas med just ett sådant science fiction-äventyr, i vilket lag-

stiftaren ställs inför utmaningar vilka inte lätteligen låter sig tämjas. Gråzonens dimma 

på området har således än idag inte skingrats trots att mer än 25 år har förflutit sedan IT 

fick sitt genomslag i samhället. 

1.2  Syfte  
Uppsatsens övergripande syfte är att uppmärksamma de problem vilka lagstiftaren 

sedan 1990-talet ställts – och i stor mån fortfarande står – inför när det gäller att anpassa 

rättegångsbalkens bestämmelser om straffprocessuella tvångsmedel till användning i IT-

miljö, särskilt med avseende på beslag. Inom ramen för det övergripande syftet under-

söks de brottsutredande myndigheternas möjlighet att i den praktiska verksamheten 

genom beslag bereda sig tillgång till och undersöka elektroniskt lagrad information. 

Eftersom de brottsutredande myndigheternas användning av straffprocessuella tvångs-

medel sker i syfte att säkra effektiviteten inom brottsutredningen uppstår en dragkamp 

med den enskildes intresse av att upprätthålla skyddet för sin integritet och bevaka 

allmänna rättssäkerhetsgarantier. Av den anledningen behandlas även denna konkurrens 

utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Det övergripande temat för uppsatsen kan därför 

sammanfattas till hur lagstiftarens överväganden under de senaste 25 åren tillsammans 

med de brottsutredande myndigheternas arbetsmetoder inom den praktiska 

verksamheten bidragit till dragkampen mellan integritet och effektivitet. 

1.3 Avgränsning 
Den viktigaste – men kanske inte alldeles givna – avgränsning vilken gjorts vid för-

fattandet av denna uppsats är att behandla beslagsbestämmelsernas tillämplighet inom 

IT-miljö i stor mån fristående från rättegångsbalkens bestämmelser om husrannsakan. 

Genomförande av husrannsakan för att leta efter ett föremål är visserligen många 

gånger en förutsättning för att beslag av föremålet ska kunna ske, men IT-miljön har 

inte desto mindre medfört såväl svåra avvägningar som oförutsedda utmaningar 

avseende nya tillämpningsområden för husrannsakan inom den digitala världen. Som 

exempel kan nämnas husrannsakan på distans när den eftersökta informationen inte 
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finns lagrad internt på en informationsbärare, till exempel en dator, utan istället behöver 

eftersökas externt, till exempel på en molntjänst. Frågan är i högsta grad aktuell och 

mycket intressant, men kräver en grundlig genomgång vilken skulle flytta fokus från 

den problematik som är förknippad med beslagsbestämmelsernas tillämplighet i IT-

miljö. Mot den bakgrunden har frågorna om husrannsakan i samma miljö lämnats 

outredda och endast funktionen av husrannsakan i förhållande till beslag behandlas.  

Eftersom uppsatsen har till syfte att utreda straffprocessuell tvångsmedelsanvändning 

– särskilt beslag – i IT-miljö ligger fokus därmed på den processrättsliga regleringen 

och inte den straffrättsliga, även om dessa två områden är nära sammanlänkade. 

Uppsatsen tar därför inte upp brottslighet vilken begås på internet som sådan och någon 

redogörelse ges inte för IT-specifika brottstyper, till exempel dataintrång.  

I och med att ny teknik till stor del saknar gränser – mycket tack vara Internets 

globala utbredning – är gränsöverskridande samarbete mellan olika länders brotts-

utredande organ centralt för att kunna bedriva effektiva brottsutredningar i IT-miljö. Ett 

sådant samarbete mellan jurisdiktioner inleddes genom inrättandet av IT-brotts-

konventionen, Europarådets konvention om brott i cyberrymden samt dess tillhörande 

tilläggsprotokoll, Convention on Cybercrime (ETS No. 185). Konventionen öppnades 

för undertecknande 23 november 2001. Sverige undertecknade denna samma dag2 och i 

anslutning till detta utarbetade överåklagaren Gunnel Lindberg  promemorian Brott och 

brottsutredning i IT-miljö. Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet med 

tilläggsprotokoll3 på uppdrag av Justitiedepartementet, vilken behandlade frågan om 

Sveriges tillträde till och genomförande i svensk rätt av IT-brottskonventionen. 

Fortfarande nästan 17 år efter undertecknandet har Sverige ännu inte ratificerat 

konventionen, varför valet har gjorts att utelämna den helt från uppsatsen. Beslag i en 

internationell kontext berörs således överhuvudtaget inte. Den upprättade promemorian 

behandlas ändock inom ramen för uppsatsens framställning, dock endast avseende den 

svenska regleringen. 

                                            
 
2 Council of Europe (Europarådet), Chart of signatures and ratifications of Treaty 185. 
3 Ds 2005:6. 
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Till syftet hör bland annat att beakta integritetsperspektivet och i och med införandet 

av den nya allmänna dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med 

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter 

och om upphävande av direktiv 95/46/EG, GDPR, är personuppgiftsbehandling en hög-

aktuell fråga – inte minst inom de brottsutredande myndigheternas verksamhet4. Person-

uppgiftsregleringen behandlas dock inte särskilt utan beaktas endast på ett generellt 

plan, i sådan mån personuppgifter faller inom skyddet för den enskildes personliga 

integritet. Framställningen är koncentrerad kring det pågående förundersöknings-

förfarandet varför det inte heller görs någon utförligare genomgång av lagring samt 

gallring av beslag och kopior, vilka förvaras genom de brottsutredande myndigheternas 

försorg. 

När det gäller beslagsförbudsreglerna i 27 kap. 2 och 3 §§ rättegångsbalken är det 

framförallt bestämmelsen om beslagsförbud vilken träffar den personkrets som omfattas 

av frågeförbudet samt i närståendefallen i andra paragrafen som är av intresse i IT-

miljö. Beslagsförbudsbestämmelsen i kapitlets tredje paragraf tar sikte på beslag av 

försändelser vilka finns hos ett post- eller telebefordringsföretag och har av Beslags-

utredningen ansetts föråldrad i förhållande till ny teknik.5 Därav utelämnas denna 

bestämmelse. Vidare har möjligheterna att ta del av elektronisk kommunikation hos en 

operatör istället placerats utanför rättegångsbalken i lag (2003:389) om elektronisk 

kommunikation. Tvångsmedelsanvändning vilken är placerad i andra författningar, 

utanför rättegångsbalken, berörs inte.  

Uppsatsen tar sikte på problematik kopplad till framförallt de processrättsliga 

bestämmelserna och rent tekniska frågor behandlas inte i större mån än vad som behövs 

för att den oinvigde ska kunna tillgodogöra sig sammanhangen. Inte heller berörs de 
                                            
 
4 Det bör dock förtydligas att de brottsutredande myndigheternas personuppgiftsbehandling som 

utförs i syfte att utreda brott inte omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. Denna 
regleras istället av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/680 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling 
av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa 
straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets 
rambeslut 2008/977/RIF.  

5 SOU 2017:100, s. 450.  
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tekniska metoder vilka används av IT-forsensiker för att ta fram och bearbeta digitala 

bevis. Lika lite berörs de bevisprövningsmetoder vilka företas av rätten. Det är främst 

säkringen av bevis inom ramen för förundersökningen som är relevant i sammanhanget. 

1.4 Metod och material 
Metoden vilken ligger till grund för uppsatsen är främst rättsdogmatisk metod, vilken 

tar stöd i de traditionella rättskällorna i form av lagtext, förarbeten och doktrin. 

Jareborg beskriver rättsdogmatiken som en rekonstruktion av rättssystem.6 En rätts-

dogmatisk analys handlar således om att analysera de traditionella källorna inom rätts-

källeläran så att slutresultatet får antas spegla innehållet i gällande rätt, med andra ord 

hur en rättsregel ska uppfattas i ett visst konkret sammanhang. Rättsdogmatikens kärna 

består därav i sambandet mellan den konkreta tillämpningssituationen och den ofta 

abstrakta rättsregeln.7 Att den rättsdogmatiska metoden främst ämnar rekonstruera 

gällande rätt och dess begräsningar uppställer inte hinder för att man vid rättsdogmatisk 

argumentation vidgar perspektivet och går utanför gällande rätt.8  

Någon uttrycklig koppling till teknik återfinns inte i lagtexten i rättegångsbalkens 

bestämmelser om beslag. Därav har förarbetsuttalanden spelat en avgörande roll för hur 

beslagsbestämmelserna tolkats i förhållande till IT-miljö och elektroniskt lagrad 

information. I framställningens fjärde, femte och sjätte avsnitt görs en historisk genom-

gång i kronologisk ordning av rättsutvecklingen från 1990-talet, under 2000-talet, och i 

det sista av dessa avsnitt, Beslagsutredningens överväganden från 2017. Denna 

disposition har också påverkat urvalet av material i de respektive delarna. Datastraff-

rättsutredningen vilken var verksam under början av 1990-talet var den första offentliga 

utredningen att möta IT-miljöns utmaningar för lagstiftningen, varför utredningen utgör 

det huvudsakliga underlaget för det fjärde avsnittet. I det femte avsnittet används ett 

bredare underlag eftersom det under 2000-talet kommit att hända betydligt mer på IT-

området än vad det hann göra under 1990-talet. Det sjätte avsnittet tar i sin tur utgångs-

                                            
 
6 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4. 
7 Korling & Zamboni, Juridisk metodlära, s. 26. 
8 Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004 s. 4. 
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punkt i Beslagsutredningens förslag och överväganden från 2017 varför den aktuella 

utredningen nästintill utgör det enda underlaget i den delen. 

 När det kommer till doktrin på området utgörs det viktigaste verket av Lindbergs 

Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, till vilket det ofta 

refereras i offentliga utredningar. På grund av den auktoritet det aktuella verket uppbär 

inom tvångsmedelsområdet ges det ett förhållandevis stort utrymme i uppsatsens mer 

deskriptiva delar, avsnitt två och tre, där regelverket för beslagsinstitutet och rättigheter 

och allmänna rättssäkerhetsprinciper återges. 

För att skapa en bild av hur den praktiska verksamheten går till vid beslag i IT-miljö 

har avsteg från de traditionella rättskällorna gjorts genom att Åklagarmyndighetens rikt-

linjer, Beslagshandboken9, använts som underlag. Riktlinjer utgör inte bindande 

föreskrifter och tillerkänns inte heller rättskällevärde. Likväl får de ofta genomslag 

inom myndighetsutövningen varför de inte bör bortses från. Ytterligare avsteg har gjorts 

genom att återge statistik avseende teknikanvändning och beslag i IT-miljö, från 

Internetstiftelsen i Sverige och Brottsförebyggande rådet. Statistiken ger en förståelse 

för den tekniska utveckling vilken skett i samhället och hur denna har kommit att 

påverka användningen av beslag i IT-miljö inom den brottsutredande verksamheten.  

I avsnitt 4.1 har internetpublicerade tidningsartiklar och information från Internet-

museets hemsida används. Dessa har inte heller något självständigt värde som 

rättskällor men fyller funktionen att illustrera den utveckling som skedde på 

teknikområdet under början av 1990-talet. De tillför således värde till framställningen 

genom att placera in lagstiftningsproblematiken i dess rätta kontext under 1900-talets så 

kallade IT-boom. 

Någon utbredd svensk praxis förekommer inte på området varför uppsatsen endast 

behandlar några få rättsfall samt de utlåtanden från Justitiekanslern, Justitieombuds-

mannen samt Riksåklagaren vilka är av relevans för framställningen. Dessa utlåtanden 

är inte bindande för myndigheter, men får ändock ofta karaktären av bindande före-

skrifter vid myndighetsutövning, varför de tillmäts betydelse i uppsatsen. 

                                            
 
9 Åklagarmyndighetens beslagshandbok. 
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Uppsatsen ger inte en heltäckande redogörelse avseende de rättigheter vilka den 

enskilde garanteras av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen, varför någon ut-

vidgad praxisgenomgång av Europadomstolens domar inte görs. 

1.5 Disposition 
Uppsatsen kan ur ett översiktligt perspektiv grovt delas in i tre delar. I den första delen, 

återfinns en redogörelse för dels beslagsinstitutet så som det föreskrivs i rättegångs-

balkens 27:e kapitel, dels de regelverk och allmänna principer vilka ska främja den 

enskildes rättssäkerhet och integritet. Den andra delen utgörs av en kronologisk genom-

gång av de överväganden och förslag vilka diskuterats och lagts fram av lagstiftaren 

från 1990-talet fram till idag. Denna del gör i sin tur nedslag i tre olika perioder, 1990-

talet, 2000-talet fram till 2017 och slutligen lyfts de senast övervägandena från 2017 

fram. I den tredje delen följer en fördjupad diskussion med utgångspunkt i det som tas 

upp i de två föregående delarna. Föremålen för diskussionen kan kort sammanfattas till 

lagstiftarens relation till tekniken, så som den sett ut men också hur den kan komma att 

utvecklas samt hur denna relation i sig påverkat intresseavvägningen mellan den 

enskildes integritet och de brottsutredande myndigheternas krav på effektivitet. 

Den första av de ovan tre beskrivna delarna utgörs av avsnitt två och tre. Avsnitt två 

behandlar inledningsvis effektivitetsintresset inom de brottsutredande myndigheternas 

verksamhet. Vidare ger avsnittet en grundläggande och generell förståelse för tvångs-

medelsanvändning under förundersökningsförfarandet. Därefter behandlas beslags-

institutet särskilt för att slutligen följas upp med en kort presentation av vad som utgör 

digital bevisning och hur denna blivit allt vanligare i takt med ökad teknikanvändning. I 

detta avsnitt redovisas också statistik över såväl teknikanvändning som IT-relaterade 

beslag i Sverige. Det tredje avsnittet i sin tur behandlar tvångsmedelsanvändning ur ett 

rättighetsperspektiv med utgångspunkt i såväl allmänna rättsliga principer, bland annat 

legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen, som det rättsliga skydd för den 

personliga integriteten vilket uppställs i regeringsformen och Europakonventionen. 

Begreppen rättssäkerhet och integritet utvecklas vart för sig eftersom innebörden och 

betydelsen av dessa begrepp är centrala för uppsatsens framställning i stort. 
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Den andra delen gör som beskrivits ovan, nedslag i tre perioder. I avsnitt fyra görs en 

tillbakablick till när lagstiftaren för första gången ställdes inför IT-miljöns nya och 

komplexa utmaningar på området för de straffprocessuella tvångsmedlen. I detta avsnitt 

återges framförallt den utmaning vilken lagstiftaren ställdes inför när det gällde att 

skapa sig förståelse för vad IT-miljön var för något och hur tvångsmedelsanvändning, 

däribland tillämpandet av beslagsinstitutet, kunde göras i denna nya och främmande 

tekniska miljö. I avsnitt fem lyfts de utmaningar fram vilka under 2000-talet, fram till 

2017, skapat svårigheter i rättstillämpningen avseende beslag inom de brottsutredande 

myndigheternas verksamhet. Sådana svårigheter har bland annat varit förknippade med 

genomsökning av elektroniska informationsbärare, kopiering av beslagtagen egendom 

och beslagsförbudets tillämplighet beträffande elektroniska handlingar. Det sista 

avsnittet i denna del behandlar Beslagsutredningens förslag och överväganden av beslag 

i IT-miljö. Utredningen kom 2017 och är den senaste på området. Hur denna slutligen 

tas emot och vad som blir resultatet av den återstår att se då den fortfarande inte 

resulterat i några lagstiftningsåtgärder. Däremot lade utredningen fram förslag på bland 

annat att införa ett nytt tvångsmedel inom IT-miljö kopplat till beslag och avskaffande 

av delar av beslagsförbudet. Dessa förslag och överväganden presenteras närmre i 

avsnittet. 

Den tredje och sista delen behandlar den dragkamp vilken pågått mellan integritet 

och effektivitet på IT-området sedan 1990-talet fram till idag. I avsnittet lyfts lag-

stiftarens förhållningssätt till rättslig reglering av tvångsmedelsanvändning inom IT-

miljön fram. Kopiering diskuteras särskilt, tillika den betydelse vilken kopiering som 

arbetsmetod har i förhållande till straffprocessuella tvångsmedel och hur utfallet av 

detta förhållande medför olägenhet för den enskilde. Några exempel lyfts sedan från 

föregående avsnitt vilka visar att det skett en förskjutning i intresseavvägningen mellan 

integritet och effektivitet. Avslutningsvis diskuteras hur lagstiftningen i framtiden kan 

utformas genom att lagstiftaren antingen intar ett teknikneutralt eller teknikspecifikt 

förhållningssätt. 
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2 Beslag – ett straffprocessuellt tvångsmedel 

2.1 Inledning 
Av förundersökningskungörelsen (1947:948) framgår av bestämmelsen i 1 a § andra 

stycket att undersökningsledaren ansvarar för att utredningen bedrivs effektivt. Att 

denna uppgift upprätthålls är inte minst betydelsefullt ur ett samhälleligt intresse. Dels 

med hänsyn till att ordningen i samhället upprätthålls, dels för att allmänheten ska ha 

förtroende för de brottsutredande myndigheterna. Det i rättegångsbalken föreskrivna 

beslagsinstitutet är således ett viktigt verktyg i den brottsutredande verksamheten. 

Genom att de brottsutredande myndigheterna äger rättslig befogenhet att med hjälp av 

straffprocessuella tvångsmedel, däribland beslag, göra intrång i den enskildes privata 

sfär, ges tillgång till föremål och information som annars skulle vara utom räckhåll för 

de brottsutredande myndigheterna. De föremål och den information dessa kan vara 

bärare av, kan i en rättegång utgöra den avgörande bevisningen vilken slutligen läggs 

till grund för en fällande dom. Som en följd av dagens tekniksamhälle har i ett sådant 

sammanhang digital bevisning kommit att spela en allt större roll.  

I de avsnitt som följer ges en redogörelse för vad ett straffprocessuellt tvångsmedel 

är och när ett sådant får användas, tillika för den rättsliga regleringen för beslags-

institutet, däribland vad som kan och inte kan underkastas beslag, vem som är behörig 

att fatta beslagsbeslut samt hur den nya tekniken kommit att bli allt vanligare. 

Utvecklingen har lett till att de brottsutredande myndigheterna måste utveckla nya 

arbetsmetoder – utöver de möjligheter vilka följer av beslagsinstitutet – för att säkra 

effektiviteten inom den brottsutredande verksamheten.   

2.2 Effektivitetsintresset inom den brottsutredande verksamheten 
Under 2000-talet har lagstiftaren varit drivande i frågan om att de brottsutredande 

myndigheterna behöver intensifiera arbetet med att effektivisera brottsutrednings-

verksamheten ytterligare,10 inte minst för att möta de nya utmaningar vilka följer av ny 

                                            
 
10 Lagrådsremiss den 12 februari 2004, Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmåls-

förfarande, s. 31. 
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teknik. Att den brottsutredande verksamheten kan bedrivas effektivt är en förutsättning 

för att lagföring ska kunna ske. En effektiv och välfungerande brottsutredningsapparat 

bidrar även till andra betydande samhällsfaktorer så som upprätthållande av förtroendet 

för de brottsutredande myndigheterna, allmän laglydnad och upprättelse för brotts-

offer.11 För att möta kravet på effektivitet är det en förutsättning att de brottsutredande 

myndigheterna har tillgång till effektiva verktyg vilka svarar mot effektivitetskravet. Ett 

sådant verktyg till vilket brottsutredande myndigheterna äger tillgång till är användning 

av straffprocessuella tvångsmedel. En viktig anledning bakom inrättandet av de straff-

processuella tvångsmedlen var därför just främjandet av de brottsutredande 

myndigheternas utredning av brott.12 Vikten och funktionen av dessa åtgärder för den 

brottsutredande verksamheten har kommit till uttryck i lagförarbeten där det uttalats att 

inget utvecklat samhälle kan avvara tvångsmedel i brottsbekämpningen och att 

verksamma straffprocessuella tvångsmedel ökar möjligheten till upptäckt av brott, 

säkrande av bevis och lagföring.13 Möjligheten till användning av olika slags tvångs-

medel utgör således en förutsättning för åklagaren att uppfylla sin uppgift bestående av 

att utreda och beivra brott, detta genom att biträde lämnas av Polismyndigheten.14 För 

att ny teknik inte ska hämma de brottsutredande myndigheternas effektivitet är det 

angeläget att tillräckliga verktyg och befogenheter att använda dessa verktyg inom 

brottsutredningar i IT-miljö ges. Mot effektivitetsintresset talar därför införandet av 

regler vilka väsentligt skulle minska effektiviteten i den brottsutredande 

verksamheten.15 Denna typ av regler redogörs för i avsnitt tre. 

2.3 Allmänt om straffprocessuella tvångsmedel 
Rättegångsbalken ger inte uttryck för en allmängiltig definition av vad som utgör ett 

straffprocessuellt tvångsmedel. Svaret måste därför sökas i andra rättskällor. I doktrinen 

har de straffprocessuella tvångsmedlen definierats som ett direkt ingripande, vilket 

                                            
 
11 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 73. 
12 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 6. 
13 Prop. 1988/89:124, s. 22. 
14 Ekelöf, m.fl., Rättegång III, s. 38. 
15 Prop. 2015/16:68, s. 106. 
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företas i myndighetsutövning, mot en person eller mot dennes egendom och vilket utgör 

intrång i någons rättssfär.16 Denna uppfattning delades också av Polisrättsutredningen, 

vilken hade till uppdrag att se över rättegångsbalkens regler om vissa straffprocessuella 

tvångsmedel.17 I praktiken kan alltså användningen av straffprocessuella tvångsmedel 

innebära ett intrång i en persons frihet, personliga integritet och i dennes förfoganderätt 

över viss egendom. Vid beslag av föremål föreligger inte sällan en inskränkning av både 

integritets- och egendomsskyddet. Polisrättsutredningen konstaterade att det även ska 

röra sig om åtgärder vilka utgör medel för att nå ett bestämt mål och vilka syftar till att 

åstadkomma ett konkret resultat. Det eftersträvade resultatet ska i sin tur medföra syn- 

eller kännbara verkningar för den vilken åtgärden riktar sig mot. Som exempel ges 

beslag, vars syfte är att bidra till det konkreta målet att förundersökning och rättegång 

kan genomföras.18  

Av begreppet straffprocessuella tvångsmedel låter sig en rimlig uppfattning göras om 

att det är en förutsättning att tvång används för att det ska röra sig om ett straff-

processuellt tvångsmedel. Så är inte fallet, utan också andra åtgärder19 – vilka inte 

inrymmer inslag av tvång – kan betraktas som tvångsmedel. Det avgörande är istället 

om åtgärden innebär en integritetskränkning mot den drabbades vilja.20  

Precis som namnet antyder är det under straffprocessen som de straffprocessuella 

tvångsmedelsbestämmelserna fyller sin funktion, regleringen för dessa återfinns därför 

främst i rättegångsbalkens 24-28 kapitel. Inom ramen för denna uppsats är det i första 

hand 27 kap. rättegångsbalken om beslag som är av betydelse, och till viss del även 28 

kap. rättegångsbalken om husrannsakan. En närmre redogörelse för nuvarande lag-

reglering om beslag och husrannsakan återfinns i avsnitt 2.5. 

                                            
 
16 Ekelöf, m.fl., Rättegång III, s. 39 samt Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur 

får de användas?, s. 5. 
17 SOU 1995:47, s. 137. 
18 A. bet., s. 142. 
19 Som exempel kan nämnas tvångsmedel som företas i hemlighet, t.ex. teleavlyssning och tele-

övervakning. 
20 Ekelöf, m.fl., Rättegång III, s. 42. 
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2.4 Förundersökningens betydelse för användning av 
straffprocessuella tvångsmedel 

Användning av straffprocessuella tvångsmedel utgör, som beskrivits i avsnitt 2.2, ett 

viktigt verktyg i den brottsutredande verksamheten för utredning av brott. Eftersom 

användningen av dessa samtidigt medför intrång i den enskildes rättssfär är det viktigt 

att de brottsutredande myndigheterna inte är godtyckliga i sin användning. I förarbetena 

till 27 och 28 kap. rättegångsbalken har det särskilt uttryckts att användning av straff-

processuella tvångsmedel överhuvudtaget inte bör komma i fråga om inte förut-

sättningarna för att inleda en förundersökning är uppfyllda.21 Dessa förutsättningar åter-

finns i 23 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken. Innebörden av att förutsättningarna 

för att inleda en förundersökning är uppfyllda är att det antingen på grund av angivelse, 

eller att det av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt 

åtal har förövats. Även om anledning att anta är det lägst ställda beviskravet i straff-

rättsprocessen innebär det att det måste finnas någon konkret omständighet vilken 

möjliggör en brottsutredning.22 Av detta följer att en grundläggande förutsättning för 

när de brottsutredande myndigheterna i en given situation ska få använda straff-

processuella tvångsmedel är att den har föregåtts av ett sådant förhållande vilket på-

kallat att en förundersökning om brott inletts. Givetvis låter sig inte avgörandet för om, 

och när, straffprocessuella tvångsmedel får användas göras så enkelt också andra 

överväganden måste företas, mer om dessa bedömningar i avsnitt 2.5.3 samt avsnitt 3.2. 

Exemplet tjänar dock likväl till att placera in de straffprocessuella tvångsmedlen i straff-

rättsprocessen. Detta följer också av huvudregeln i 23 kap. 16 § rättegångsbalken vilken 

stadgar att tvångsmedlen endast är avsedda att användas under förundersökning.23 

Förundersökningskravet innebär därmed att de straffprocessuella tvångsmedlen ska 

hävas om en förundersökning läggs ned.24 

                                            
 
21 SOU 1995:47, s. 155. 
22 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 151. 
23 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 6. 
24 SOU 1995:47, s. 157. 
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2.5 Allmänt om beslag 
2.5.1 Beslagsbestämmelsen 
Av bestämmelsen i 27 kap. 1 § rättegångsbalkens första stycke följer att: ”föremål som 

skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott eller vara avhänt någon genom 

brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.” Beslag kan utifrån 

bestämmelsen delas upp i tre kategorier, bevisbeslag, återställandebeslag och beslag för 

framtida förverkande. Fortsättningsvis är det den förstnämnda kategorin, bevisbeslag, 

vilken kommer att vara av huvudintresse för framställningen. Bevisbeslag kan avse 

vilken typ av föremål som helst och syftar till att främja brottsutredningen.25 Som 

föremål enligt beslagsbestämmelsen avses endast lös egendom.26 I bestämmelsens andra 

stycke stadgas det att vad som gäller för föremål även ska gälla för skriftliga 

handlingar, om inget annat är föreskrivet. Det kan dels röra sig om föremål vilka endast 

används i ett led att ge ledtrådar under förundersökningen, dels sådana föremål vilka 

kommer att åberopas som bevisning under en rättegång. Det kan handla om föremål 

vilka utgör bevisning om vem som begått ett visst brott, föremål i syfte att spåra eller 

binda en person till en viss plats, föremål vilka belyser gärningsmannens uppsåt eller ett 

föremål vilket i sig självt utgör bevisning om själva brottet.27 Beslag kan vidare 

användas oberoende av brottets beskaffenhet och föremålet behöver i sig inte heller ha 

något ekonomiskt värde.28 Vem som äger föremålet är även det utan relevans för att 

beslag ska kunna företas, föremålet kan därför såväl tillhöra målsäganden, som det kan 

tillhöra gärningsmannen eller ett vittne.29  

Avgörande för om ett föremål ska kunna tas i beslag är att föremålet finns 

tillgängligt vid beslutstillfället. Inom rätten att ta ett föremål i beslag ryms nämligen 

inte någon befogenhet för beslutsfattaren att vidta åtgärder i syfte att söka efter 

föremål.30 För detta avseende kan andra tvångsmedel så som husrannsakan behöva 

                                            
 
25 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 380. 
26 A. a., s. 388. 
27 A. a., s. 380. 
28 SOU 2011:45, s. 273. 
29 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 389. 
30 SOU 2011:45, s. 273. 
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föregå beslaget, mer om detta i avsnitt 2.5.5. Tillgänglighetskravet sammanfaller med 

det faktumet att verkställighet av beslag endast utgör en form av tillfällig 

besittningsrubbing i avvaktan på ett slutligt beslut om egendomens omhändertagande, 

vilket som huvudregel innebär att föremålet för beslaget återlämnas till den från vilket 

det togs, när beslaget hävts.31 En besittningsrubbning kan endast uppnås om det finns ett 

föremål tillgängligt att rent fysiskt ta ur någons besittning. Att beslagta en elektronisk 

informationsbärare, till exempel en dator, faller således direkt under 

beslagsbestämmelsens tillämpnings-område. Hur det förhåller sig med att beslagta 

elektronisk lagrad information i en sådan behandlas från avsnitt fyra och framåt. 

2.5.2 Beslagsförbudet 
I 27 kap. 2 § rättegångsbalken återfinns den så kallade “beslagsförbudsregeln” enligt 

vilken beslag i vissa situationer inte får komma på fråga för skriftliga handlingar. En 

handling får inte tas i beslag om den kan antas innehålla uppgifter som en befattnings-

havare eller någon annan inom den personkrets som avses i 36 kap. 5 § rättegångs-

balken inte får höras som vittne om, det så kallade frågeförbudsfallet32. Beslags-

förbudsbestämmelsen innehåller också förbud mot beslag av skriftliga meddelanden 

mellan närstående33. Förbudet är likväl gällande i de fall den eller de närstående själva 

är misstänkta för brottet. Meddelanden får dock tas i beslag om minimistraffet för 

brottet är två års fängelse eller mer, eller om förundersökningen avser vissa särskilt 

angivna samhällsfarliga brott34. Beslagsförbudet är inte heller tillämpligt om 

meddelandet har kommit i besittning hos någon utanför närståendekretsen.35 

2.5.3 Proportionalitetsbedömningen vid beslag 
I 27 kap. 3 § rättegångsbalken stadgas att beslag endast får beslutas om: ”skälen för 

åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för en 

misstänkte eller för något annat motstående intresse.” Detta ger uttryck för beslags-

                                            
 
31 SOU 2005:117, s. 231. 
32 Frågeförbudet gäller bland annat för advokater och vissa yrkeskategorier inom sjukvården. 
33 Den krets av närstående som omfattas av beslagsförbudsregeln framgår av 36 kap. 3 § rättegångs-

balken. 
34 Exempel så sådana brott är mordbrand och terroristbrott. 
35 Prop. 2015/16:68, s. 56. 
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bestämmelsens proportionalitetsbedömning. Vid en proportionalitetsbedömning i 

anslutning till att ett föremål har tagits i beslag är det främst beslagets omfattning och 

varaktighet som är avgörande för bedömningens utfall. Givetvis ska en 

proportionalitetsbedömning ha företagits redan innan beslaget verkställs. Då det ofta 

föreligger ett behov av att föremål tas i beslag för att brott ska kunna utredas, får det 

därmed i de flesta fall godtas att beslag får stor omfattning i inledningsskedet av en för-

undersökning.36 Ju längre tid som passerat sedan beslagsbeslutet fattades, desto större 

olägenhet förefaller det normalt vara för den drabbade att vara utan det beslagtagna 

föremålet. Proportionalitetsprincipen har därför ansetts ha större betydelse ju längre 

beslaget består. Av förekommen anledning ska de brottsutredande myndigheterna inte 

nöja sig med att konstatera att beslutet att beslagta föremålet var godtagbart när så 

skedde utan beslaget måste vara underkastat en fortlöpande prövning. Vid denna 

prövning ska menet för den enskilde därmed normalt tillmätas större betydelse ju längre 

beslaget består.37 

2.5.4 Beslut om beslag 
Vem som är behörig att fatta beslut om beslag regleras av bestämmelserna i 27 kap. 4 

och 5 §§ rättegångsbalken. I enlighet med fjärde paragrafens första stycke gäller att 

föremål som påträffas vid gripande av en person eller vid användningen av andra 

tvångsmedel, däribland husrannsakan, får tas i beslag av den som verkställer åtgärden, 

vanligtvis en polisman. Av detta följer att beslag också får göras i samband med envars-

gripanden38, det vill säga av envar, innebärande att också allmänheten i vissa fall kan 

beslagta föremål. Av andra stycket framgår att när det gäller föremål som påträffas i 

andra fall ska beslut om beslag fattas av undersökningsledaren eller åklagaren. 

Att beslut också kan fattas av rätten framgår av kapitlets femte paragraf. Formellt sett 

kan rätten besluta om beslag i alla typer av mål och situationer.39 En förutsättning för att 

beslag ska kunna göras är dock att föremålet finns tillgängligt, såväl i de fall rätten är 

beslutsfattare. Om någon ytterligare åtgärd är nödvändig för att föremålet ska bli till-
                                            
 
36 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 398. 
37 A. a., s. 399. 
38 SOU 2011:45, s. 275. 
39 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 400. 
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gängligt kan beslut om beslag inte fattas. Mot bakgrund av tillgänglighetskravet torde 

det därför vara ovanligt att rätten beslutar om beslag.40 Vidare kan rätten under för-

undersökningsstadiet – då beslag äger störst betydelse – endast besluta om beslag enbart 

på yrkande av åklagaren.41  

I den fortsatta framställningen görs ingen åtskillnad av beslutfattare utan istället 

används endast samlingsbegreppet ”de brottsutredande myndigheterna”. 

2.5.5 Sambandet mellan beslag och husrannsakan 
Beslag är det straffprocessuella tvångsmedel vilket har flest beröringspunkter med andra 

tvångsmedel, detta som en direkt följd av beslagsbestämmelsernas lagtekniska 

konstruktion. För att ett föremål ska kunna tas i beslag under en brottsutredning är det 

många gånger en förutsättning att något annat tvångsmedel används för att kunna skapa 

de praktiska förutsättningarna som krävs för att beslaget ska kunna verkställas.42 Dessa 

tvångsmedel utgörs i huvudsak av husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning. 

Den fortsatta framställningen i denna uppsats behandlar endast husrannsakan.  

Husrannsakan regleras av rättegångsbalkens 28:e kapitel. I dess första paragraf 

stadgas att: ”om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse 

kan följa, får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka 

efter ett föremål som ska tas i beslag”. Husrannsakan delas in i dels reell husrannsakan, 

dels personell husrannsakan. Skillnaden består i om det är ett föremål eller en person 

som eftersöks. När det gäller husrannsakan i syfte att finna ett föremål vilket ska under-

kastas beslagsbestämmelsen handlar det således om en reell husrannsakan. 

Det kan här uppmärksammas att för husrannsakan gäller strängare regler än vid 

beslag. Beslag kan användas oavsett straffskala för det brott vilket beslaget tjänar att ut-

reda, medan husrannsakan endast blir aktuell när fängelse är föreskrivet för det aktuella 

brottet. Detta kan få betydelse i sådana situationer då gränserna mellan beslag och 

husrannsakan är svårbedömda. Denna problematik behandlas mer ingående i uppsatsens 

senare delar. 

                                            
 
40 SOU 2011:45, s. 275. 
41 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 401. 
42 A. a., s. 373. 
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2.5.6 Kopiering av eller istället för beslag 

Vilket redogjordes för i avsnitt 2.5.1 är innebörden av att ta ett föremål i beslag att en 

besittningsrubbning sker från ägaren av föremålet genom att de brottsutredande 

myndigheterna istället tar föremålet i sin besittning. I de fall det räcker att innehållet i 

en handling säkras och det inte finns ett eget syfte med att ta handlingen, det vill säga 

föremålet, i beslag är det många gånger tillräckligt att de brottsutredande myndigheterna 

nöjer sig med att göra en kopia. Den tekniska utvecklingen har möjliggjort enkel 

kopiering av såväl traditionella skriftliga handlingar som elektroniska.43 När det gäller 

elektroniskt lagrad information är det inte endast möjligt att skapa en snarlik kopia av  

informationen utan det är till och med möjligt att göra en identisk avbild.44 

Kopiering kan avse delar, det vill säga urval, av den elektroniskt lagrade information 

som finns på en informationsbärare eller avse hela innehållet. Då hela innehållet 

kopieras talar man om spegelkopiering, eller endast spegling. En spegelkopia utgör en 

identisk kopia av den ursprungliga informationsbärarens innehåll, till exempel en 

hårddisk. Eftersom all information i form av data, inklusive filstruktur och raderade filer 

överförs till den nya enheten till vilken speglingen sker är det tveksamt om det i egentlig 

mening rör sig om en kopia. Mer korrekt vore att istället tala om att det är ytterligare ett 

original som framställs.45 Informationen på den speglade kopian kan spela en betydande 

roll som bevisning eftersom den återger den elektroniskt lagrade informationen exakt så 

som den var vid speglingstillfället. Det är därför inte möjligt att för den misstänkte 

manipulera material i efterhand och påstå att det redigerade materialet utgör 

originalet.46 I Åklagarmyndighetens handbok om beslag framgår även att kopiering eller 

spegling ska göras av elektroniskt material för att säkra originalinnehållet så att det inte 

riskerar att påverkas under undersökningen.47 Spegling genomförs numer rutinmässigt 

och sker som regel av alla beslagtagna datorer i de brottsutredande myndigheternas 

                                            
 
43 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 377. 
44 Kronqvist, Brott och digitala bevis, s. 116. 
45 A. a., s. 116. 
46 Svea hovrätts dom av den 31 maj 2002 i mål nr. B 5358-01. 
47 Åklagarmyndighetens beslagshandbok, s. 37. 
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under-sökningsmiljöer eller redan på plats under husrannsakan.48 I de fall speglingen 

sker i de brottsutredande myndigheternas egna lokaler förutsätter åtgärden att det finns 

ett formellt beslagsbeslut, eftersom den elektroniska informationsbäraren då finns i de 

brottsutredande myndigheternas besittning. I dessa fall är det inte tal om att antingen ta 

datorn i beslag eller spegla den, utan istället att först ta datorn i beslag för att sedan 

spegla dess innehåll. Att innehållet säkras genom att det kopieras kan medföra den 

fördel att beslaget kan hävas tidigare än vad det annars skulle ha gjort och att 

besittningsrubbningen till den fysiska informationsbäraren återställs vid ett tidigare 

skede i utredningen. Förundersökningsutredningen har framhållit att också i fall då 

kopiering sker på plats bör åtgärden av rättssäkerhetsskäl föregås av beslag.49 Sett ur 

den drabbades perspektiv kan kopiering vara att föredra framför beslag eftersom 

föremålet för kopiering förblir i den drabbades, det vill säga ägarens, besittning. Om 

kopiering istället sätts i relation till beslag utifrån ett integritetsperspektiv kan 

konsekvenserna istället vara av den motsatta arten, nämligen att den drabbade försätts i 

ett sämre läge om föremålet kopieras istället för att tas i beslag. Denna problematik 

utvecklas i avsnitt fem. 

Kopiering av beslag har inte reglerats uttryckligen i lag.  Inte heller bestämmelserna i 

27 kap. rättegångsbalken om beslag är tillämpliga på kopior vilka framställs av de 

brottsutredande myndigheterna.50 Kopiering fungerar idag därför som en oreglerad 

arbetsmetod med syftet att säkra bevisning under brottsutredningen.  

2.6 IT-relaterade beslag och digital bevisning har blivit allt vanligare 
I uppsatsens senare delar diskuteras beslagsinstitutets förenlighet med IT-miljön, det 

vill säga hur beslagsbestämmelserna kan tolkas och tillämpas med avseende på 

elektroniska informationsbärare, så som datorer eller mobiltelefoner, och på dessa 

lagrad information i elektronisk form, till exempel datafiler. För att illustrera 

verkligheten så som den ser ut idag när det gäller användning av ny teknik och skapa 

                                            
 
48 Kronqvist, Brott och digitala bevis, s. 117. 
49 SOU 2011:45, s. 281. 
50 Åklagarmyndighetens beslagshandbok s. 37. 
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förståelse för det behov vilket samtidigt skapats hos de brottsutredande myndigheterna 

av att tillgå effektiva verktyg för att säkra digital bevisning, ska nu ges en bild av 

svenska folkets teknikvanor.  

Internetstiftelsen i Sverige51 publicerar årligen rapporten Svenskarna och internet – 

undersökning om svenskarnas internetvanor, vilken precis som namnet avslöjar, är en 

rapport vilken sammanställer det svenska folkets internetvanor, tillika användning av 

tekniskt utrustning. Av den senaste rapporten går det att utläsa att så gott som alla 

svenskar, hela 95 procent, idag har tillgång till internet i hemmet, jämfört med år 2000 

då endast varannan svensk hade tillgång till internet i hemmet. Internetanvändning 

förutsätter dock någon form av teknisk utrustning. Tillgången till datorer i de svenska 

hushållen har till följd därav tredubblats de senaste 20 åren och det finns nu en dator i 

93 procent av alla hushåll.52 Om bandet backas till 1990 uppskattades antal personer 

som hade datorer i hushållet till 546 000 personer53. Utifrån 1990 års befolknings-

mängd54 utgjorde den siffran endast strax över sex procent av befolkningen. Att det är 

fler som har tillgång till Internet än vad det finns datorer förklaras av den tekniska 

utveckling vilken skett i form av ny teknisk utrustning. Det behövs i själva verket inte 

lägre en dator för att kunna ansluta sig till Internet. Det vanligaste sättet att använda 

Internet är således inte via en dator utan genom en mobiltelefon, till vilken hela 98 

procent av Sveriges befolkning är ägare till.55 Denna utbredda tillgång till teknisk 

utrustning i form datorer och mobiltelefoner bland den svenska befolkningen åter-

speglas också i Brottsförebyggande rådets56 statistik över IT-relaterade beslag. Mellan 

                                            
 
51 IIS, Internetstiftelsen i Sverige, ansvarar för internets svenska toppdomän .se. IIS är en oberoende 

allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige.  
52 Svenskarna och internet 2017 – Undersökning om svenskarnas internetvanor, s. 10 ff. 
53 Datorvanor 1990, utgiven av Statistiskacentralbyrån och Dataföreningen i Sverige. 
54 I Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik över den svenska befolkningen uppges 

befolkningen 1990 uppgått till 8 358 139 personer. Se Sveriges folkmängd från 1749 och fram till 
idag. 

55 Svenskarna och internet 2017 – Undersökning om svenskarnas internetvanor, s. 10 ff. 
56 Brottsförebyggande rådet, Brå, är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och 

tryggheten ökar i samhället. Detta genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, 
brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. 
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2008 och 2014 ökade antal IT-beslag markant. Antal beslag av datorer ökande med 64 

procent och ökningen av beslagtagna mobiltelefoner var 59 procent.57   

Under en brottsutredning fyller beslag en viktig roll inte minst ur bevissäkrings-

synpunkt. Som en naturlig följd av en allt mer digitaliserad värld, där en allt större 

mängd människor spenderar allt mer av sin tid med tekniska apparater uppkopplade mot 

Internet, följer att IT-brott – tillika IT-relaterad bevisning om brott – blivit allt 

vanligare. Denna typ av bevisning har kommit att öka explosionsartat under de senaste 

decennierna och har en karaktär som i det väsentligaste skiljer sig från traditionell 

bevisning, exempelvis ett pappersark eller en cigarettfimp. Denna typ av bevisning har 

getts olika namn, däribland informationsteknisk bevisning och digital58 bevisning. 

Ekfeldt har beskrivit informationsteknisk bevisning som en benämning för: 

“representationsbevis där representationsmomenten har tillkommit genom datorsystem 

och där bevisningens informationsinnehåll helt består av maskinella fakta samtidigt 

som bevisningens mediala uttrycksform är endera en självständigt fixerad 

representationsform eller en gränssnittsförnimmelse.”59 Digital bevisning har i 

doktrinen getts en något enklare förklaring vilken bygger på allt bevismaterial, vilket 

antingen härrör från digitala tekniska miljöer, eller vilket bearbetas och presenteras med 

hjälp av digital teknik.60 Den senare förklaringen är tillräcklig för att tillgodogöra sig 

resterande framställning, varför någon utförligare tekniskt redogörelse för hur denna typ 

av digital bevisning skapas eller bearbetas i sammanhanget får anses vara överflödig. 

De IT-relaterade beslag, och den information vilken kan utläsas av dessa utgör således 

digital bevisning om de läggs fram under en rättegång. Mot denna bakgrund är det en 

förutsättning att de brottsutredande myndigheterna ges effektiva verktyg inom IT-

                                            
 
57 Brottsförebyggande rådets rapport 2016:17, IT-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga 

att hantera dem, s. 40. Underlaget inhämtades från polisens ärendehanteringssystem.  
58 Någon klar gränsdragning mellan vad som utgör digitala och elektroniska bevis låter sig inte 

göras. Elektronik kan däremot anses ha en vidare betydelse än digital teknik. Elektronik kan kort 
beskrivas som teknik vilken styr, förstärker och reglerar elektriska strömmar på icke-mekanisk 
väg. Digital teknik å sin sida omvandlar kontinuerliga matematiska variabler till icke-kontinuerliga 
siffervärden i form av signaler och data. En utförligare beskrivning ges i Kronqvist, Brott och 
digitala bevis – En handledning, s. 19 samt tillhörande fotnot 1.  

59 Ekfeldt, Om informationstekniskt bevis, s. 435. 
60 Kronqvist, Brott och digitala bevis – En handledning, s. 19. 
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miljön för att kunna säkra digital bevisning, vilken sedan kan läggas till grund för åtal 

och fällande dom. Frågorna angående IT-relaterade beslag diskuteras utförligare från 

avsnitt fyra och framåt. 
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3 Tvångsmedelsanvändning ur ett rättighetsperspektiv 

3.1 Inledning 
Användningen av  straffprocessuella tvångsmedel under en förundersökning är en av 

samhällets mest ingripande åtgärder mot enskilda. Kraven på att brott klaras upp och på 

att effektiviteten i brottsutredningarna upprätthålls talar många gånger för användningen 

av tvångsmedel, medan hänsynen till enskilda som utsätts för tvångsmedel kan tala i 

motsatt riktning.61 När ett straffprocessuella tvångsmedel – innefattande beslag – 

används av de brottsbekämpande myndigheterna gentemot en enskild innebär detta ett 

ingrepp i dennes rättssfär, i dennes personliga frihet och integritet eller dennes 

förfoganderätt över sin egendom.62 Förhållandet mellan tvångsmedel och rättigheter har 

av Beslagsutredningen beskrivits som att: ”det finns en inneboende spänning mellan 

tvångsmedelsanvändning och enskildas rätt till personlig integritet.”63 Polisrätts-

utredningen förtydligade att en förutsättning för att det ska röra sig om ett tvångsmedel 

bör vara att det är frågan om en åtgärd vilken den enskilde åtnjuter skydd för enligt 

regeringsformen eller som utgör intrång i de mänskliga fri- och rättigheterna som följer 

av Europakonventionen.64 För att en åtgärd ska falla inom kategorin straffprocessuella 

tvångsmedlen krävs således att åtgärden innebär en kränkning av de mest grund-

läggande rättigheterna, för vilka den enskilde ska vara tillförsäkrad skydd för mot 

statens ingripande. Av den anledningen är det särskilt viktigt att de brottsutredande 

myndigheternas användning av sådana åtgärder mot en enskild inte sker godtyckligt 

utan att den håller sig inom ramen för de undantag som ställts upp i lagstiftningen för att 

begränsningar ska få företas. De principer som uppställts som garantier för att tillvarata 

den enskildes rättssäkerhet måste även de beaktas. 

                                            
 
61 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 14. 
62 Ekelöf, m.fl., Rättegång III, s. 39. 
63 SOU 2017:100, s. 153. 
64 SOU 1995:47, s. 140. 
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3.2 Principer vid användning av straffprocessuella tvångsmedel 
3.2.1 Legalitetsprincipen 
Legalitetsprincipen är en central rättsstatsprincip vilken har till uppgift att minimera 

godtycklig maktutövning,65 detta eftersom en myndighet inte utan stöd i lag får ingripa i 

den enskildes rättssfär.66 Legalitetsprincipen återfinns i regeringsformen och av 1 kap. 1 

§ tredje stycket följer att den offentliga makten utövas under lagarna. Vidare stadgas i 1 

kap. 9 § regeringsformen att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra vilka fullgör 

offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt 

iaktta saklighet och opartiskhet. Förutom att tillvarata intresset av ordning och reda 

inom rättsskipningen fyller legalitetsprincipen således en viktig funktion för den 

enskildes rättssäkerhet genom att bidra med förutsägbarhet.67 Det får anses särskilt 

viktigt att legalitetsprincipen upprätthålls vid användning av straffprocessuella tvångs-

medel, detta eftersom dessa ofta utgör betydande intrång i den enskildes integritet. För 

att brottsutredande myndigheterna ska få använda straffprocessuella tvångsmedel mot 

enskilda är det följaktligen en grundläggande förutsättning att det finns ett uttryckligt 

lagstöd för den aktuella åtgärden.  

3.2.2 Ändamålsprincipen 
Ändamålsprincipen kan sägas sätta den yttre gränsen för hur långtgående 

rättighetsinskränkningar som kan accepteras i ett demokratiskt samhälle. Av 2 kap. 21 § 

regeringsformen följer att: ”Begränsningen aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt 

med hänsyn till det ändamål som har föranlett den.” Användningen av straff-

processuella tvångsmedel får därför inte sträcka sig längre än de i lagstiftningen angivna 

syftena.68 Innebörden av detta är att det för varje straffprocessuellt tvångsmedel 

uttryckligen måste anges ändamål, för vilket tvångsmedlet i fråga får användas.69 Det 

åligger beslutsfattaren att innan beslut fattas om användning av ett straffprocessuellt 

                                            
 
65 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 53. 
66 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s 19. 
67 Ekelöf & Edelstam, Rättegång I, s. 57. 
68 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 21. 
69 SOU 1984:54, s. 76. 
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tvångsmedel först pröva om ändamålet ligger inom tvångsmedlets tillämpningsområde. 

Om prövningen utmynnar i att så inte är fallet får inte användningen ske.70 

3.2.3 Behovsprincipen 
Behovsprincipen utgår precis som namnet antyder från en bedömning om vilket behov 

som föreligger i en konkret situation. I enlighet med principen får straffprocessuella 

tvångsmedel endast användas om det föreligger ett påtagligt behov att så sker och det 

avsedda resultatet inte kan uppnås genom att använda andra mindre ingripande 

åtgärder.71 För de fall de åtgärder uteslutande eller huvudsakligen syftar till att göra de 

brottsutredande myndigheternas verksamhet lättare eller bekvämare ger inte behovs-

principen något stöd. Det måste således föreligga verkliga påtagliga sakskäl för att 

användning av ett visst straffprocessuellt tvångsmedel ska anses tillåtet72 och inte heller 

får ett beslut om tvångsmedel ges större omfattning än vad som är sakligt motiverat.73 

Det avgörande är därför inte endast om det kan anses nödvändigt – det vill säga att det 

föreligger ett behov – för att de brottsutredande myndigheterna ska få använda sig av 

straffprocessuella tvångsmedel för att uppnå det avsedda syftet. Det måste också vara 

verkningsfullt, det vill säga leda till att det avsedda resultatet uppnås.74 

3.2.4 Proportionalitetsprincipen 
Den konflikt vilken kan uppstå mellan den enskildes rättigheter och motstående 

intressen, likt de brottsutredande myndigheternas krav på effektivitet inom brotts-

utredning, löses genom tillämpandet av proportionalitetsprincipen.75 Innebörden av 

principen är att varje tvångsmedel till sin art, styrka, räckvidd och varaktighet ska stå i 

rimlig proportion till det som åtgärden avser uppnå.76 En grundsats i proportionalitets--

principen är därmed att offentliga ingripanden i den enskildes liv måste grundas på 

avvägningar mellan skada och nytta. Det avgörande är om fördelarna med ett ingrepp 

                                            
 
70 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 21. 
71 A. a., s. 24. 
72 SOU 1984:54, s. 77. 
73 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 24. 
74 Ekelöf, m.fl., Rättegång III, s. 48. 
75 Naarttijärvi, För din och andras säkerhet – Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhets-

polisens preventiva tvångsmedel, s. 43. 
76 Prop. 1988/89:124, s. 26 och SOU 2017:100, s. 161.  
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står i proportion till de nackdelar vilka ingreppet medför. Utöver detta uppställs krav på 

att de åtgärder vilka myndigheterna vidtar ska vara lämpliga, det vill säga ingreppet ska 

vara ett effektivt redskap för att uppnå sina syften. De vidtagna åtgärderna ska också 

vara nödvändiga.77 När de brottsutredande myndigheterna står i begrepp att tillgripa ett 

straffprocessuellt tvångsmedel måste det inför varje beslut om en sådan tvångsmedels-

användning göras en proportionalitetsprövning.78 Prövningen kan i vissa fall leda till att 

de brottsutredande myndigheterna helt avstår från tvångsmedelsanvändning med hänsyn 

till omständigheterna i det konkreta fallet om åtgärdens skadeverkningar inte står i 

rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden. Prövningen kan i andra fall 

leda till att ett annat, mindre ingripande tvångsmedel, väljs än det som först var på-

tänkt.79 Av den anledningen har proportionalitetsprincipen uttryckligen lagstadgats i 

anslutning till bestämmelserna om straffprocessuella tvångsmedel i rättegångsbalken. 

Proportionalitetsbedömningen vid beslag redogörs särskilt för i avsnitt 2.5.3. 

3.3 Aktuella bestämmelser till skydd för den enskilda vid beslag 
3.3.1 Regeringsformen 
Grundläggande fri- och rättigheter är nära förbundna med demokratins idéer. 

Bestämmelser vilka skyddar den enskildes personliga frihet och kroppsliga integritet ut-

gör i sig oumbärliga inslag i en demokratisk rättsordning genom att ge uttryck för den 

respekt för individen vilken utmärker demokratin.80 Mot denna bakgrund är genom 

svensk grundlag den enskilde försäkrad ett visst rättighetsskydd mot det allmänna. 

Dessa grundläggande fri- och rättigheter återfinns i regeringsformens andra kapitel. 

Vid användning av beslag aktualiseras i vissa fall bestämmelsen i 2 kap. 6 § 

regeringsformen. Av bestämmelsens första stycke följer bland annat att varje 

medborgare gentemot det allmänna är skyddad mot husrannsakan och liknande intrång 

samt undersökning och upptagning av förtroliga försändelser och meddelanden. 

                                            
 
77 Beckman, Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? De hemliga tvångsmedlen och rätten till 

personlig integritet, SvJT 2006 s. 10. 
78 SOU 2017:100, s. 258. 
79 Prop. 1988/89:124, s. 27. 
80 SOU 1975:75, s. 89. 
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Bestämmelsen fick genom en reformering av grundlagen 2011 ett förstärkt integritets-

skydd. Förstärkningen av skyddet skedde mot bakgrund av att den enskildes skydd 

ansågs bristfälligt när det gällde möjligheten för den enskilde att kontrollera integritets-

känslig information, vilken i stor utsträckning innehas av de brottsutredande 

myndigheterna.81 Av den orsaken föreskrivs det numer i bestämmelsens andra stycke 

att: ”var och en gentemot det allmänna är skyddad mot betydande intrång i den 

personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller 

kartläggning av den enskildes personliga förhållanden”. Det avgörande för om en 

åtgärd kan kategoriseras som övervakning eller kartläggning är inte dess huvudsakliga 

syfte utan vilken effekt åtgärden har. Åtgärder vilka förtas av det allmänna för att samla 

in uppgifter vilka inte har till syfte att kartlägga en enskild kan såldes ha en sådan effekt 

att åtgärden faller inom grundlagsbestämmelsen. Med uttrycket enskildas personliga 

förhållanden avses sådana uppgifter som faller inom den enskildes privata sfär, ofta 

information av integritetskänslig karaktär, så som familjeförhållanden och livsstil.82 

De grundlagsfästa rättigheterna är dock inte absoluta. Rättighetsinskränkningar får 

mot bakgrund av legalitetsprincipen företas om de har stöd i lag. De i grundlag före-

skrivna rättigheterna kan därför inskränkas med stöd av bestämmelsen i 2 kap. 20 § 

regeringsformen. Fri- och rättighetsregleringen ger följaktligen inte enbart de enskilda 

rättigheter utan medger också att rättighetsinskränkningar företas i vissa fall från det 

allmännas håll. Om rättighetsbestämmelserna ska få den eftersträvade skyddseffekten 

krävs det samtidigt att myndigheters handlingsfrihet i viss utsträckning begränsas.83 Av 

det skälet uppställer bestämmelsen i 2 kap. 21 § regeringsformen att begränsningar 

enligt 20 § endast får företas för att: ”tillgodose ändamål som är godtagbara i ett 

demokratiskt samhälle”. Begränsningarna får vidare: ”aldrig gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den”. 

                                            
 
81 Prop. 2009/10:80, s. 178. 
82 Bull & Sterzel, Regeringsformen – en kommentar, s. 77 f. 
83 SOU 1975:75, s. 91. 
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3.3.2 Europakonventionen 
Europarådet grundades 1949 i efterdyningarna av första och andra världskriget. Målet 

var att bevara ett fredligt Europa där mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstats-

principen utgjorde grundvalarna.84 Europarådet har kommit att bli kontinentens 

viktigaste organisation för mänskliga rättigheter där Europakonventionen utgör en 

central hörnsten. Konventionen gäller genom lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, som lag i Sverige sedan 1995. I regeringsformen har ett tillägg gjorts i 2 kap. 

19 § där det stadgas särskilt att lag eller föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges 

åtaganden på grund av konventionen. Innebörden av bestämmelsen är att svensk rätt ska 

tolkas fördragskonformt, innebärande att de svenska bestämmelserna ska tolkas i 

enlighet med konventionen. Tolkningen sker därför utifrån Europadomstolens 

ställningstaganden. Detta kan komma att påverka den standard som kan krävas vid 

myndighetsutövning eftersom konventionskraven kan påverka nationellt etablerade 

rättsprinciper vilka kan komma att stramas upp eller modifieras genom en konventions-

konform tolkning.85 

De konventionsartiklar vilka aktualiseras vid användning av beslag är framförallt 

artikel 8 om rätten till skydd för privat- och familjeliv samt rätten till egendom vilken 

återfinns i artikel 1 i det första tilläggsprotokollet86 till Europakonventionen. 

Enligt artikel 8.1 tillförsäkras var och en: ”respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt 

hem och sin korrespondens”. Artikeln innehåller ett brett skydd mot ingrepp i privat-

livet och även om avgränsningar är svåra att rita upp, saknar karaktären om information 

om enskilda i stort sett betydelse så vida det rör sig om privata angelägenheter.87 Den i 

artikeln föreskrivna rätten mot ingrepp i enskilds privata sfär innebär dock inte ett 

absolut skydd mot varje åtgärd som kan innebära ett ingrepp. Av artikel 8.2 följer att: 

”offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd 

                                            
 
84 Council of Europe, Europarådets hemsida, Grundare. 
85 NJA 2013 s. 842. 
86 Tilläggsprotokollet till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grund-

läggande friheterna antogs den 20 mars 1952. 
87 SOU 2008:3, s. 74. 
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av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt att med hänsyn till bland 

annat förebyggande av brott”. Lagbestämmelser vilka uppställer undantag från rätten 

enligt artikel 8 måste vara utformade med en sådan precision att inskränkningen av 

rättigheten är förutsebar i rimlig mening.88  

Artikel 1 i första tilläggsprotokollet tar i sin tur sikte på egendomsskyddet och 

stadgar att: ”envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom ska lämnas okränkt. 

Ingen må berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de 

förutsättningar som angivas i lag”. Egendomsskyddet är i alla avseenden något som är 

angeläget att upprätthålla ett adekvat skydd för. Däremot aktualiseras inte det i samma 

utsträckning när det gäller problematiken angående beslag i IT-miljö, varför artikeln 

inte ges en mer utförlig redogörelse. 

3.4 Rättssäkerhet 
Det kan utan svårigheter konstateras att det utmärkande för ett rättssamhälle är att det 

råder rättssäkerhet.89 Vad som däremot kan sägas rymmas inom begreppet rättssäkerhet 

är inte lika givet. Rättssäkerhetens kärna har beskrivits utgöras av förutsägbarhet av 

rättsliga besluts utfall. Innebörden av detta är att rätten ska präglas av bestämdhet, något 

som följer av legalitetsprincipen.90 Ett rättssamhälle består mot den bakgrunden av lagar 

vilka har generell giltighet och undantag från deras tillämplighet kan inte göras utan 

vidare. En enskild ska följaktligen på förhand kunna beräkna verkningarna av sina 

handlingar91 och anpassa sitt leverne så att det inte står i strid med gällande rätt. Att 

lagen är utformad på ett sådant sätt att det går att förutse hur den kommer att tillämpas 

ger också en garanti för att alla medborgare kommer att behandlas lika inför lagen. Ett 

viktigt fundament i en rättsstat är dessutom att den enskilde åtnjuter ett effektivt skydd 

mot statens maktutövning. Det förutsätter såväl kvalitet i lagstiftningen, som god rätts-

tillämpning. Ett utarbetat skydd för mänskliga rättigheter fungerar i sammanhanget som 

                                            
 
88 SOU 2008:3, s. 82. 
89 Ekelöf, Rättssamhälle och rättssäkerhet, SvJT 1942 s. 7. 
90 Zila, Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s. 284. 
91 Ekelöf, Rättssamhälle och rättssäkerhet, SvJT 1942 s. 11. 
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en säkerhetsventil mot statens missbruk av rättsordningen.92 Mot bakgrund av detta kan 

rättssäkerhet delas upp i två delar, bestående av formell respektive materiell rätts-

säkerhet. Den formella rättssäkerheten innefattar garantier mot att en enskild, i ett 

enskilt fall, utsätts för rättsverkningar vilka inte är står i överensstämmelse med 

gällande lagstiftning. Den materiella rättssäkerheten i sin tur lämnar garantier för att de 

rättigheter och skyldigheter som lagstiftningen ger medborgarna också motsvaras av 

den praktiska tillämpningen.93 

3.5 Personlig integritet 
Redan i 1973 års fri- och rättighetsutrednings betänkande Medborgerliga fri- och 

rättigheter. Regeringsformen, togs frågan upp huruvida den enskildes personliga 

integritet skulle vara föremål för grundlagsskydd, utöver det skydd som redan fanns 

bland annat mot husrannsakan. En diskussion fördes om en allmän bestämmelse – likt 

den i artikel 8 Europakonventionen – skulle införas i regeringsformen vilken skulle 

skydda den enskildes privatliv från det allmänna. Utredningens fann att: 

”Uppenbarligen är rättsregler i RF av så allmänt och vagt innehåll inte lämpliga”. 

Slutsatsen blev således att: ”Ett allmänt integritetsskydd i grundlagen framstår därför 

som uteslutet, om det utformas som rättsregel”.94 Än idag finns det inte något allmänt 

integritetsskydd i svensk grundlag utöver det som föreskrivs i 1 kap. 2 § fjärde stycket 

regeringsformen, nämligen att det allmänna ska värna om den enskildes privat- och 

familjeliv. Den enda bestämmelsen som i övrigt tar sikte på den personliga integriteten 

är 2 kap. 6 § andra stycket regeringsformen vilken ska skydda den enskilde mot ofri-

villig övervakning och kartläggning från det allmännas sida.  

I linje med 1973 års fri- och rättighetsutrednings uttalande om att integritet är något 

allmänt och vagt, har någon allmängiltig definition av personlig integritet inte inrättats, 

trots att flertal försök gjorts från lagstiftarens sida att ringa in det område som den 

personliga integriteten omsluter. I propositionen En reformerad grundlag beskrevs 

                                            
 
92 Ramberg, Tvångsmedel, rättssäkerhet och integritet – går det att förena?, SvJT 2007 s. 155. 
93 Prop. 1984/85:32, s. 36. 
94 SOU 1975:75, s. 168. 
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kränkningar av den personliga integriteten kunna utgöras av: ”intrång i den fredade sfär 

som den enskilde bör vara tillförsäkrad och där intrång bör kunna avvisas”.95 

Integritetskyddskommittén å sin sida utvecklade i sitt resonemang vad som rimligen bör 

anses utgöra kärnan i den enskildes integritet. Att lagstiftaren inte med tillräcklig 

precision kan avgränsa en sådan kärna ansågs inte utgöra ett hinder för att i vart fall 

urskilja vissa delar av den personliga integriteten som är av grundläggande betydelse 

när rättighetsinskränkande åtgärder övervägs. De delar vilka Integritetskyddskommittén 

lyfte fram i sitt slutbetänkande som beståndsdelar i integritetens kärna bestod av: den 

enskildes rätt till skydd för sin kroppsliga integritet, sina privata tankar, utväxlande av 

förtrolig kommunikation med andra samt rätten att själv avgöra till vem eller vilka 

känsliga uppgifter om personliga förhållanden delas och rätten att stänga om sig, det vill 

säga den enskildes rätt att avskärma sig själv mot omgivningen.96 I det föregående del-

betänkandet Skyddet för den personliga integriteten framhöll Integritetskyddskommittén 

dock att en entydig och allmänt accepterad definition kring integritet inte ger svar på 

frågan om vad det är som avses skyddas. Svaret på frågan ansågs endast kunna ges om 

också en bedömning av de motstående legitima intressen som kan finnas görs, däribland 

brottsbekämpning.97  

Trots avsaknad av ett fastställt begrepp avseende integritet har utgångspunkten vid 

beaktande av integritetsintresset inom svensk rätt varit att förbjuda sådana företeelser 

vilka inte ansetts försvarbara med hänsyn till dels den skada som de skulle innebära för 

den personliga integriteten, dels den skada som ett upprätthållande av integriteten skulle 

åsamka andra beaktansvärda intressen.98 

 

 

 

 

                                            
 
95 Prop. 2009/10:80, s. 175. 
96 SOU 2008:3, s. 14. 
97 SOU 2007:22, Del 1, s. 52. 
98 A. bet., s. 52. 
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4 En tillbakablick till 1990-talet – lagstiftarens första möte 
med IT-miljön 

4.1 Inledning 
1990-talet har beskrivits som IT-decenniet till stor del på grund av de då nystartade så 

kallade dotcom-bolagen, inriktade på mobiltelefoni och Internet, vilka snabbt kunde 

växa sig stora i och med lockelsen av alla de möjligheter som internet kunde erbjuda 

inom affärsvärlden. Men även privatpersoner kom att få ta del av den nya tekniken 

under mitten av 1990-talet. 1994 sänkte Compaq priset på PC:n99, vilket gjorde den till 

en massprodukt vilken skulle komma att bli allt vanligare, inte enbart hos företag utan 

också hos privatpersoner.100 1994 var också året då Internet för första gången kom att 

bli tillgängligt för alla som ägde en dator.101 Föregångaren till Internet skapades av det 

amerikanska försvaret under kalla kriget och stod klart 1969.102 Senare, under 1990-

talet kom Internet att bli en plattform, vilken inte endast var tillgänglig för en begränsad 

krets utan som med ens blev tillgänglig för alla. Att gemene man gavs möjligheten att ta 

del av innehållet på nätet och vara en del av den digitala kommunikationen via e-post 

och chatklienter var närmast att se om en tekniskt revolution. 

I och med att informationsteknologi103, IT, utvecklades och integrerades i samhället 

ställdes också lagstiftaren att ställas inför nya utmaningar om hur denna nya IT-miljö 

dels skulle förstås, dels skulle hanteras. Frågan var i allra högsta grad aktuell i för-

hållande till de straffprocessuella tvångsmedlen, inte minst beslag. Det kan idag – då 

datorer, mobiltelefoner, internet och elektroniskt lagrad information utgör en integrerad 

del av vardagen – uppfattas som ett mindre påkallat dilemma att försöka definiera vad 

en IT-miljö är till skillnad från en ”traditionell” miljö, det vill säga den miljö vi har runt 

omkring oss och till vilken fysiska föremål hör. Detta är fallet eftersom den fysiska 

                                            
 
99 PC är den engelska förkortningen för ”personal computer”, översatt till persondator på svenska. 
100 Affärsvärlden, 1990-talet: IT-decenniet. 
101 Ekonomi- och finansnyheterna, Så blåstes it-bubblan upp – innan den sprack. 
102 Internetmuseum, 1969 - Starten på internet heter Arpanet. 
103 Informationsteknik eller informationsteknologi är en sammanfattande beskrivning av föreningen 

mellan datateknik och teleteknik och möjliggör kommunikation mellan datorer och olika databaser, 
se SOU 1992:110, s 127. 
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verkligheten och den digitala i stor mån är sammanflätad. Likväl var det av stor vikt 

under det tidiga 1990-talet att från lagstiftarens sida skapa förståelse för IT-miljön och 

vad som särskiljer denna från den traditionella miljön, och inte minst om, och i så fall 

hur den rättsliga regleringen skulle anpassas för att möta den nya tekniken. 

4.2 Den nya informationsteknologin 
4.2.1 IT-miljö 
Redan 1989 bemyndigade regeringen Justitiedepartementet att tillkalla en särskild 

utredare med uppdrag att göra en översyn av straff- och processrättsliga frågor med 

anknytning till data- och teleteknikens utveckling. Utredningen tog namnet Datastraff-

rättsutredningen och presenterade sina överväganden i betänkandet Information och den 

nya InformationsTeknologin – straff och processrättsliga frågor m.m. vilket kom 

1992.104 Den nya informationsteknologin innebar förmodligen den största revolutionen 

på området för informationsutbytet sedan tryckpressens tillkomst i Sverige under slutet 

av 1400-talet. Denna nya teknologins möjligheter kom därmed att ställa lagstiftaren 

inför nya utmaningar. Föregående juridiska och tekniska beskrivningar avseende 

regleringar av informationsutbyte var av den utgångspunkten att information utbyttes av 

människor på manuell väg. De instrument vilka används vid traditionell hantering och 

representation av information ansågs utgöras av självklara företeelser vilka inte ansetts 

nödvändiga att närmare bestämma innebörden av. Som ett exempel nämns skriftlig 

handling.105 En skriftlig handling ansågs nämligen inte kunna utgöra något annat än just 

en fysisk handling till vilken någon försett någon typ av skrift härrörande från något 

annat fysiskt material, till exempel blyerts. Den nya informationsteknologin beskrivs ha 

tillfört nya dimensioner till de traditionella formerna av informationsutbyte. För att 

omsluta den värld av dator- och kommunikationsteknologi vilken möjliggjorde 

bearbetning, lagring och överföring av data kom samlingsbegreppet IT-miljö att 

användas.106 De nya dimensionerna återges inom IT-miljön ha utgjorts bland annat av 

                                            
 
104 SOU 1992:110, s. 3. 
105 A. bet., s. 75. 
106 A. bet., s. 75. 
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att informationsbehandling inte är beroende av att en människa tar del av uppgifterna 

och bedömer dem i det enskilda fallet utan istället utförs av automatiska rutiner. Att 

denna nya IT-miljö utgjorde något helt nytt – och inte nödvändigtvis något lagstiftaren 

ansåg sig helt bekväm med – framgår synnerligen tydligt av följande utdrag: 

Den tekniska utrustning som möjliggör automatisk behandling och 
kommunikation av information skapar därför en osynlig värld, där konkreta och 
välkända saker som skriften på ett papper eller sådana bärare av rättigheter som 
sedlar, aktiebrev och lagfartsbevis dematerialiseras på ett för många 
svårbegripligt och ibland skrämmande sätt.107 

Vidare beskrevs IT-miljön som något som bidrog till ett avlägsnande från en konkret 

och lättförståelig miljö. Detta avlägsnande ansågs framtvingat av IT.108 Till 

svårigheterna att förstå IT-miljön framhävdes dess existens i en gråzon mellan det 

materiella och det konkreta och det immateriella och det abstrakta,109 detta ansågs i sin 

tur leda till ökade krav på såväl de tekniska beskrivningarna som de rättsliga föreskrifter 

vilka skulle komma att reglera IT-området.110 Mot bakgrund av detta går det att 

konstatera att lagstiftaren inte stod inför en alldeles lätt uppgift när det gällde att 

underkasta IT-området den rättsliga regleringen, men trots detta fanns en klar insikt från 

lagstiftarens sida i att den nya informationstekniken gav upphov till nya rättsfrågor. De 

nya rättsfrågorna behövde därför först identifieras fullt ut, innan de kunde ges en till-

fredsställande lösning – vilket framgår av senare avsnitt – inte lät sig göras helt 

friktionsfritt.  

4.2.2 Elektroniska informationsbärare och representation av information 
Innan de överväganden vilka Datastraffrättsutredningen gjorde, gällande den redan 

befintliga tvångsmedelslagstiftningen i förhållande till den nya informationsteknologin 

diskuteras närmre, är det av vikt att redogöra för några av de begrepp som är centrala på 

området för information, nämligen representation av information och informations-

bärare.  

                                            
 
107 SOU 1992:110, s. 76. Författarens kursiveringar. 
108 A. bet., s. 76. 
109 A. bet., s. 83. 
110 A. bet., s. 76. 
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Skriftspråket – till skillnad från talspråket – utgör en självständig och bestående form 

för att lagra och överföra information. Med skriftspråk åsyftas sådan skrift som innebär 

att bokstäver, siffror, eller andra symboler skrivs, trycks eller på annat sätt markeras på 

ytan av ett papper eller ett annat föremål. Det är själva skriften i form av till exempel 

bläck eller trycksvärta vilken utgör den fysiska representationen av informationen. 

Själva informationen som sådan utgörs istället av något abstrakt, vilken till skillnad från 

representationen kan sägas ha ett ändlig liv.111 Det föremål på vilket representationen av 

viss information finns lagrat på utgör i sin tur en informationsbärare. Informationen 

ansågs inte finnas på informationsbäraren utan endast dess fysiska representation. Den 

traditionella informationsbäraren representeras av ett pappersark med tryck, någon som 

vanligen betecknas som en skriftlig handling. Att hitta en motsvarighet till de 

traditionella informationsbärarna i IT-miljö ansågs inte göras utan problem, men 

utredningen valde att benämna dessa digitala materialiseringar, information vilken om-

vandlas till en form som är läsbar endast för datorer och annan teknisk utrustning. 

Frågan kvarstod dock om hur representationen av information på elektroniska 

informationsbärare, till exempel hårddiskar skulle benämnas. Eftersom det rörde sig om 

information, men som var av en särskild sort, ansågs data utgöra en lämplig benämning. 

Data i informationsteknisk mening utgörs av representation av fakta, begrepp och 

instruktioner i en form som lämpar sig för överföring, tolkning eller bearbetning genom 

automatiska hjälpmedel. Utifrån denna beskrivning ansågs denna nya typ av 

representation av information ha fått en konkret betydelse.112  

Den representation av information vilken Datastraffrättsutredningen valde att 

benämna ”data” har i senare utredningar kommit att gå under namnet ”elektronisk 

lagrad information”. För att återge Datastraffrättsutredningens förslag i ursprunglig 

mening används i de kommande avsnitten begreppet ”data” medan begreppet i senare 

delar av uppsatsen skiftar till ”elektroniskt lagrad information”. De båda begreppen 

tjänar dock till att beskriva samma typ av information, det vill säga sådan information 

                                            
 
111 SOU 1992:110, s. 80. 
112 A. bet., s. 83. 
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vilken är lagrad på, eller mer korrekt; är representerad på en elektronisk informations-

bärare. 

4.2.3 Objekt för straffprocessuella tvångsmedel i IT-miljö 
Fastställandet av representation av information på elektroniska informationsbärare till 

data löste dock inte mer än själva begreppsfrågan. IT-miljön förde även med sig 

problem gällande distinktionen mellan vad som utgör ett konkret föremål, det vill säga 

en fysisk sak, och vad som är ett abstrakt objekt, som exempel kan nämnas en datafil. I 

och med att de manuella rutinerna och traditionella formerna för lagring av uppgifter i 

IT-miljö bryts ned till digitala operationer ansågs det allt svårare att förta en gräns-

dragning mellan dessa.113 Att försöka förstå tekniken inom IT-miljö föreföll särskilt 

svårartat eftersom motsvarigheter i form av föremål i den fysiska miljön saknades. Trots 

detta gjordes försök att med hjälp av bildspråk från den vanliga miljön skapa förståelse 

för de nya tekniska ”fenomenen”. De traditionella och självklara samband vilka ligger 

till grund för det traditionella synsättet ansågs dock upplösas av IT-miljön. Digitala data 

beskrevs representeras genom att de berörda minnescellerna antingen befinner sig i ett 

tillstånd eller i dess motsats. Det går därför inte att tala om att deras substans minskas 

på ett fysiskt sätt om de skadas. Inte heller kan en avmagnetisering likställas med att 

sudda ut en bokstav från ett pappersdokument. Data kan vidare ha en existens fristående 

från en viss bärare, till exempel vid överföring via telenätet. Datastraffrättsutredningen 

konstaterade vidare i sitt försök att förstå objekten inom IT-miljön, att databehandling 

bygger på användning av elektriska laddningar, det vill säga en typ av naturfenomen. 

Att passa in olika former av lagring och bearbetning av naturfenomen lät sig inte enkelt 

göras i då gällande rätt eftersom de till lika delar uppfattas som konkreta och abstrakta 

objekt. Till detta hör också att naturfenomen skiljer sig från traditionella fysiska objekt 

då de normalt endast är skyddsvärda när de utgör en funktion i ett tekniskt 

sammanhang. Utanför detta sammanhang är de närmast betydelselösa och kan ses som 

något icke existerande. En specifik magnetisk laddning fyller således inte heller en unik 

funktion för att representera ett visst tecken utan kan ersättas av andra laddningar på en 

                                            
 
113 SOU 1992:110, s. 96. 
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annan plats i minnet. Av denna anledning ansåg utredningen att objekt i datamiljö 

varken kunde ses som uteslutande materiell eller uteslutande immateriell utan istället 

som kvasimateriell. Det framhölls också att det i lagtext vore svårt att beakta denna 

särart. Särskilt problematiskt ansågs det att i en lagregel försöka beskriva ett IT-objekts 

uppbyggnad. Dessa företeelser låter sig endast individualiseras genom unika bestånds-

delar, till exempel ett bitmönster, men inte som unika saker. Av den anledningen lät sig 

inte bestämmelser om besittning eller bestämmelser vilka bygger på att objekt kan 

individualiseras tillämpas på ett naturligt sätt.114 Utöver att informationen inte kunde 

anses utgöra ett fysiskt föremål vilket kan besittas ansågs den inte heller förekomma i 

något fysiskt originalexemplar. Istället finns ett originalinnehåll utan fast adress. Detta 

förhållande ansågs visserligen utgöra en förutsättning för IT-miljöns flexibilitet, vilken 

möjliggör sekundsnabba bearbetningar och kommunikationer inom IT-miljön, men 

samtidigt något som i sin tur vållade lagstiftningsproblematik.115 Utifrån detta kan slut-

satsen dras att lagstiftaren i och med den nya tekniken helt plötsligt ”fick” ett nytt rätts-

område i knät, vilket det inte gick att ta på. Det förefaller naturligt att det som inte går 

att ta på och inte heller enkelt går visualisera, också är svårare att förstå. 

Det faktum att objekt i IT-miljö svårligen lät sig bestämmas gav inte minst avtryck i 

diskussionen om straffprocessuella tvångsmedel. Förutom att det var av stor vikt att 

fastställa vad som ansågs rymmas inom begreppet IT-miljö, var det av lagteknisk 

betydelse viktigt att fastställa vilka objekt – och vad dessa utgjordes av – som kunde 

underkastas tvångsåtgärder från de brottsutredande myndigheternas sida. Liknande 

åtgärder kopplade till handlingar i den traditionella miljön tog sikte på fysiska exemplar, 

vanligtvis ett pappersark. Pappersarket i sin tur utgör bäraren av informationen vilken 

vanligen är representerad i skrift i direkt läsbar form. Vad som i IT-miljö skulle anses 

utgöra objektet tedde sig inte lika självklart eftersom något fysiskt föremål inte på 

samma tydliga sätt kunde anses bära informationen likt ett pappersark. Data-

straffrättsutredningen lyfte fram tre möjliga alternativ vilka kunde anses utgöra ett 

sådant objekt vilket kunde underkastas tvångsåtgärder i IT-miljö. Det första alternativet 

                                            
 
114 SOU 1992:110, s. 97. 
115 A. bet.,  s. 98. 
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utgjordes av själva databäraren, till exempel en hel dator i de fall det är en dator vilken 

utgör informationsbäraren. Det andra alternativet tog sikte på det lagrade “exemplaret” 

av data och det tredje och sista alternativet avsåg det mönster av siffror, ettor och nollor, 

utan anknytning till visst fysiskt exemplar, vilka representerar den lagrade 

informationen.116 

Att överföra samma synsätt som rått kring fysiska handlingar visade sig 

problematiskt ur flera aspekter. Som exempel på tillämpningssvårigheter om objektet 

skulle kopplas ihop med informationsbäraren ges det fall då en elektronisk fil överförs 

via telenätet. Om det var informationsbäraren, det vill säga telekabeln, som skulle bli 

föremål för beslagtagande skulle just den delen av kabeln där filen för stunden passerar 

behöva klippas av. Resultatet skulle bli avbrott i nätöverföringen och den aktuella 

representationen av informationen skulle förstöras.117 Det traditionella synsättet i 

rättegångsbalken på informationsbärare skulle också riskera att hamna i konflikt med 

proportionalitetsprincipen om den överfördes till IT-miljön. Att beslagta en hel dator 

när det endast är en fil som är av intresse för brottsutredningen kan anses 

oproportionerligt. Då fysiska dokument är föremål för åtgärder, till exempel ett 

pappersark, är dess äkthet kopplad till originalhandlingen. När det istället gäller 

elektroniska objekt inom IT-miljön består dessa av mönster av ettor och nollor vilka 

inte skiljer sig åt mellan “originalet” och en “kopia”. “Kopian” har därför inte sämre 

eller avvikande kvalitet och egenskaper mot “originalet”. Med andra ord är inte 

exemplaren (objekten) i IT-miljön beroende av själva databäraren på samma sätt som 

handskriven text med en penna på ett pappersark är. Datastraffrättsutredningens förslag 

anpassades därför till ett synsätt på att det normalt endast finns ett originalinnehåll och 

inte ett originalexemplar. Det ansågs också angeläget, både för att skydda den enskilde 

och för att möjliggöra brottsutredningar, att det traditionella synsättet övergavs i IT-

                                            
 
116 SOU 1992:110, s. 344. 
117 A. bet.,  s. 345, se fotnot 18. I exemplet nämns istället för en ”elektronisk fil” ett ”bitmönster”, 

detta begrepp har bytts ut för att underlätta förståelsen. 
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miljön så att representationen av information, det vill säga data, direkt skulle tas till 

utgångspunkt.118  

Att helt överge traditionella synsätt, till förmån för nya, måste ses som en 

nödvändighet i de fall då de traditionella synsätten inte överhuvudtaget låter sig till-

lämpas på nya förhållanden eller kräver långtgående tolkningar vilka svårligen går att 

förutse. Förutsägbarhet i lagstiftningen är, vilket framgår av avsnitt 3.4, en viktig rätts-

säkerhetsgaranti. 

4.3 Beslag av elektroniskt lagrad information i IT-miljö 
4.3.1 Elektronisk information – ett föremål eller en fysisk handling? 
När det väl konstaterats att det vid användande av straffprocessuella tvångsåtgärder i 

IT-miljö i syfte att ta del av digitala bevis var data och inte informationsbäraren som var 

föremål för intresse, uppkom frågan om vad data skulle anses kategoriseras som för att 

kunna beslagtas inom ramen för 27 kap. 1 § rättegångsbalken. Bestämmelsen tar i första 

stycket sikte på föremål och dessa får, om de i bestämmelsen uppställda kraven är upp-

fyllda, tas i beslag. I andra stycket framgår det vidare att det som sägs om föremål också 

gäller för skriftliga handlingar. Frågan som lagstiftaren ställdes inför var alltså om data 

kunde anses utgöra föremål eller skriftlig handling och på så sätt anses rymmas inom 

den redan gällande beslagsbestämmelsens tillämpningsområde. 

Tvångsmedelsanvändning i en traditionell miljö kopplat till beslag av föremål 

vållade inga större huvudbry då föremål tydligt avgränsar sig till att gälla fysiska saker. 

Att utvidga innebörden av begreppet föremål ansågs olämpligt. Att hårdvara, så som 

terminaler, datorer och andra typer av fysiska databärare – med eller utan data – 

kategoriserades som föremål rådde det ingen tvekan om.119 Dock kunde inte data anses 

höra dit, eftersom “kvasimateriella” objekt och utrymmen inte kan vara föremål för 

                                            
 
118 SOU 1992:110, s. 345. Det poängteras dock att även om det är data och inte informationsbäraren 

som är utgångspunkten för tvångsåtgärder i IT-miljön så ska den fysiska lagringen inte helt bortses 
från, särskilt inte med anledning av att denna spelar en stor roll vid en verkställighet. 

119 A. bet., s. 346. 
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besittning och därför inte utgör individualiserbara fysiska föremål, varför en bättre 

lösning eftersöktes.120  

  När data uteslutits från att inbegripas inom begreppet föremål inom ramen för 

beslagsbestämmelsen återstod att avgöra huruvida data istället kunde anses inrymmas i 

begreppet skriftlig handling. Att skriftlig handling anges särskilt i bestämmelsen syftar 

till att utmärka att skriftlig handlingar kan tas i beslag när de utgör skriftligt bevis. Det 

har därigenom från lagstiftarens sida gjorts skillnad på om det är själva saken eller om 

det är innehållet som ska säkras.121 Utgångspunkten var att data normalt fyller mot-

svarande funktion som en pappersbärande handling, det vill säga att representera och 

överföra information i form av text eller grafiska framställningar. Dock ansågs inte data 

kunna inrymmas under rekvisitet ”skriftlig handling”. Istället föreslogs att ”skriftlig 

handling” skulle ersättas av enbart ”handlingar”.122 Genom att låta elektroniskt lagrad 

information rymmas inom begreppet handlingar skulle det därmed bli möjligt att räkna 

data till kategorin av föremål vilka kan tas i beslag. Denna kreativa lösning gjordes med 

utgångspunkt i 2 kap. tryckfrihetsförordningens  (1949:105) definition av handling, 

vilken omfattar upptagningar vilka kräver tekniska hjälpmedel för sin framställning. 

Utredningen var av uppfattningen att begreppet inom ramen för tryckfrihets-

förordningen betraktades som immateriellt och att de fysiska existensformer för data 

därmed inte skulle vara avgörande. Istället ansågs det viktigaste vara att de brotts-

utredande myndigheterna bereddes tillgång till den information som fanns lagrad på den 

fysiska informationsbäraren.123  

Utredningens förslag var lösningsorienterat på så vis att behovet av att ge de brotts-

utredande myndigheterna tillgång till informationen blev styrande för hur regleringen 

skulle utformas. Tolkningen av regleringen var i detta avseende anpassningsbar och inte 

skriven i sten, vilket om så varit fallet, skulle ha utgjort ett hinder mot att behoven 

kunde tillgodoses. 

                                            
 
120 SOU 1992:110, s. 347. 
121 A. bet., s. 347. 
122 A. bet., s. 346. 
123 A. bet., s. 348. 
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4.3.2 ”Representation av information kan inte besittas” 
När Polisrättsutredningen kom med sitt slutbetänkande tre år senare, 1995, kritiserades 

Datastraffrättsutredningens förslag för att överföra reglerna om beslag till ett område 

de inte var avsedda för. Polisrättsutredningen var av den ståndpunkten att inhämtande 

av information överhuvudtaget inte skulle vara att se som ett tvångsmedel. Eftersom det 

traditionella tvångsmedlet i form av beslag är inriktat på och anpassade för de brotts-

utredande myndigheternas arbete med ta hand om materiella föremål skulle det därför 

inte lämpa sig för åtgärder vilka endast syftar till att söka efter information av betydelse 

för en brottsutredning. Förslaget ansågs också stå i strid med syftet bakom beslags-

bestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken, vilket är att ge de brottsutredande 

myndigheterna rättslig befogenhet att under en viss period beröva en person 

besittningen till ett föremål. När ett beslag sedan upphör ska det vanligtvis lämnas 

tillbaka, detta låter sig inte göras med data – vilka enligt Datastraffrättsutredningen 

består av “representation av information” – eftersom det är något man inte kan ha 

besittning till.124 Polisrättsutredningen ansåg därmed att det inte var lämpligt att 

anpassa reglerna om beslag till området för databaserad information eftersom de 

problem som hänger samman med polisens sökande efter sådan information är av sådan 

speciell art.125  Däremot föreslog Polisrättsutredningen att det för beslagsförbuds-

bestämmelsen skulle företas en utvidgning på det sättet att förbudet inte endast skulle 

träffa skriftliga handlingar utan även ge samma skydd för uppgifter vilka endast kunde 

läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel, till 

exempel uppgifter lagrade på en diskett eller en bandspelare. Detta mot bakgrund av att 

skyddsintresset för den enskildes integritet är detsamma oavsett i vilken form 

informationen finns lagrad.126  

Polisrättsutredningens förslag gav uttryck för en mer stelbent syn på hur beslags-

institutet skulle tolkas än Datastraffrättsutredningen, vilket innebar att de problem som 

i den första utredningen fått en lösning, fortfarande i mitten av 1990-talet utgjorde 

problem. De föregående förslagen skulle ha inneburit praktiska möjligheter i den brotts-
                                            
 
124 SOU 1995:47, s. 188. 
125 A. bet., s. 189. 
126 A. bet., s. 368. 
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utredande verksamheten att hantera data på samma sätt som traditionella handlingar, 

däremot framstod förslagen som omöjliga att genomföra i teorin. Om beslagsinstitutet 

hade utvidgats genom tolkning till att också omfatta situationer utanför det tänkta syftet 

med åtgärden skulle tolkningen i stor mån riskera att stå i strid mot de allmänna 

principer som gäller för tvångsmedelsanvändning, dessa framgår av avsitt 3.2.  

4.3.3 Beslag torde kunna verkställas på elektronisk information 
I IT-utredningens betänkande Elektronisk dokumenthantering från 1996 diskuterades 

Datastraffrättsutredningens och Polisrättsutredningens ståndpunkter och det då 

pågående arbetet inom Justitiedepartementet med regleringen av de straffprocessuella 

tvångsmedlen i IT-miljö. IT-utredningens uppdrag sträckte sig inte så långt som att ta 

ställning till de brottsutredande myndigheternas verksamhet inom IT-området men 

utredningen redogjorde ändock för sin uppfattning. Det konstaterades att nya rättsfrågor 

aktualiseras till följd av användningen av “elektroniska platser” eller “kvasimateriella 

utrymmen”. IT-utredningens slutsats var därför att en effektiv brottsutredning knappast 

kan ske med traditionella metoder inom IT-miljön, men att det vid förundersökning och 

vid tillämpning av reglerna i 27 och 28 kap. rättegångsbalken, om beslag och hus-

rannsakan, torde vara att tolka så att verkställighet kan äga rum även med avseende på 

data,127 innebärande att rättegångsbalkens bestämmelser skulle vara direkt tillämpliga 

på elektronisk lagrad information. Någon skäl för denna ståndpunkt framfördes dock 

inte.  

IT-utredningen får därmed anses inta en ställning mitt emellan Datastraffrätts-

utredningen och Polisrättsutredningen. Det skulle utifrån IT-utredningens relativt vaga 

uttalanden gå att påstå att utredningen är av insikten att beslagsinstitutet inte kan till-

lämpas på data, men att det skulle motverka den praktiska verksamheten under brotts-

utredningar, varför den ursprungliga instinkten därför kan överges till förmån för brotts-

utredningsintresset. 

                                            
 
127 SOU 1996:40, s. 208 f. 
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4.4 Sammanfattning 
Den nya informationsteknologins utveckling och utbredning tog under början av 1990-

talet lagstiftaren på sängen. Allt det som tidigare ansetts självklart på informations-

området omkullkastades i och med den nya tekniken. Denna utveckling påkallade lag-

stiftarens uppmärksamhet och lagstiftaren behövde för egen del skapa förståelse för vad 

IT-miljön i själva verket kunde anses utgöra, inte minst för att kunna ha verkningsfulla 

tvångsmedel också i det virtuella rummet. Av denna anledning tillsattes 1989 Data-

straffrättsutredningen vilken 1992 lade fram betänkandet Information och den nya 

InformationsTeknologin – straff och processrättsliga frågor m.m. De förslag som lades 

fram av utredningen lade således den första grunden till hur beslagsinstitutet skulle 

anses tolkas och tillämpas i IT-miljö. IT-miljön, enligt utredningen, bestod i den värld 

av dator- och kommunikationsteknologi vilken möjliggjorde bearbetning, lagring och 
överföring av data. Data blev benämningen för den elektroniska representationen av 

information, vilken i traditionell form tidigare hade utgjorts av till exempelvis hand-

skriven text med en blyertspenna. Genom att benämna representation av fakta, begrepp 

och instruktioner i en form som lämpar sig för överföring, tolkning eller bearbetning 

genom automatiska hjälpmedel för data ansågs den nya representationen av information 

ha fått en konkret betydelse. De föremål på vilka data representerades benämndes 

elektroniska informationsbärare, vilkas motsvarigheter i den traditionella miljön tidigare 

utgjorts av pappersark. Eftersom objektet, data, inte är beroende av den elektroniska 

informationsbäraren på samma sätt som skrift är beroende av ett pappersark ansåg 

utredningen att det var lämpligast att låta data och inte informationsbäraren utgöra 

objektet, vilket skulle kunna underkastas  straffprocessuella tvångsmedel. 

Eftersom beslagsinstitutet endast tog sikte på fysiska föremål uppstod frågan hur data 

skulle kunna underkastas beslag. Datastraffrättsutredningen fann att data varken kunde 

ses som uteslutande materiell eller uteslutande immateriell utan snarare som kvasi-

materiell. Vilket gjorde att den inte passade in i varken kategorin av föremål eller 

kategorin av skriftliga handlingar vilka kunde underkastas beslag i den traditionella 

meningen. Det förslag som lades fram var således att ta bort kravet på skriftlighet för 

handlingar och endast använda begreppet “handlingar”, vilket ansågs inbegripa såväl 
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skriftliga handlingar som upptagningar vilka var beroende av tekniska hjälpmedel för 

sin framställning. 

1995 följde sedan Polisrättsutredningen upp Datastraffrättsutredningens förslag och 

menade att dessa skulle överföra reglerna om beslag till ett område vilket de inte var av-

sedda för. Förslagen ansågs stå i strid mot syftet för beslagsinstitutet vilket tar sikte på 

att åstadkomma en besittningsrubbning under en bestämd period. Eftersom 

representation av information inte kan besittas konstaterade Polisrättsutredningen att 

beslag inte kan göras av databaserad information. 

Att de nya kvasimateriella utrymmena gav upphov till nya rättsfrågor upp-

märksammandes också av IT-utredningen 1996, vilken visserligen ansåg att 

traditionella metoder inte lämpade sig vid brottsutredningar i IT-miljö, men ändock 

ansåg att beslag torde kunna verkställas på data, vilket talade emot 

Polisrättsutredningens uppfattning. 

Lagstiftarens första möte med IT-miljön under 1990-talet återspeglar dels den 

komplexa “värld” tekniken gav upphov till, dels den komplexitet som denna nya teknik 

bidrog till i rättstillämpningen, något som inte minst visade sig när beslagsinstitutet – 

skapat med utgångspunkt från traditionella företeelser – skulle tillämpas i IT-miljö.  
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5 Beslag i IT-miljö under 2000-talet 

5.1 Inledning 
Datastraffrättsutredningens betänkande från 1992 – vilket remissbehandlades men som 

aldrig ledde till några lagstiftningsåtgärder – ansågs under början av 2000-talet i stora 

delar som obsolent.128 Den lösning som lagts fram för att tillgodose kraven på 

anpassning till modern teknik – vilken skulle omfatta såväl traditionella skriftliga 

handlingar som elektroniska dokument – innebar att kravet på skriftlighet för att 

handlingar skulle kunna tas i beslag, skulle tas bort. Denna lösning vann således inte 

gehör. Inte heller Polisrättsutredningens förslag från 1995 resulterade i någon lag-

stiftning och lagstiftaren hade under början av 2000-talet därför inte tagit ställning till 

huruvida reglerna om husrannsakan och beslag kunde anses tillräckliga när det gällde 

möjligheterna att söka efter och säkra information i elektronisk form.129  

Tio år efter Datastraffrättsutredningens betänkande beskrevs situationen dock ha 

komplicerats ytterligare avseende användning av straffprocessuella tvångsmedel i IT-

miljö eftersom den nya tekniken ansågs riva upp de tydliga gränser vilka ursprungligen 

uppritats genom tvångsmedelsregleringen.130 I takt med att information i allt större 

utsträckning blivit föremål för datorbehandling och lagring i elektronisk form bedömdes 

en klyfta ha uppstått mellan regelsystemet och verkligheten eftersom beslagsreglerna 

utgår från traditionella informationsbärare. Detta förhållande skulle inte minst vålla 

problem vid tillämpning av beslagsförbudsregeln, vilken enligt sin ordalydelse endast 

omfattar traditionella handlingar, och därför utesluter informationen vilken finns lagrad 

på en elektronisk informationsbärare.131 

Den nya informationstekniken var under början av 2000-talet inte längre något i 

periferin åt vilken lagstiftaren kunde rycka på axlarna. IT-miljön hade kommit för att 

stanna. Att från lagstiftarens sida finna lösningar på hur de gällande beslags-
                                            
 
128 Ds 2005:6, s. 128. Bland annat har FORMEL-gruppen uttryckt att de ändringar vilka 

Datastraffrättsutredningen lade fram mer eller mindre är att betrakta som föråldrade. Se Ds 
2003:29, s. 38. 

129 Ds 2005:6, s. 277. 
130 A. a., s. 277. 
131 A. a., s. 283.  
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bestämmelserna i rättegångsbalken kunde tolkas till att också omfatta elektroniskt 

lagrad information blev till följd därav ytterst angeläget. Mot bakgrund av att de förslag 

och överväganden vilka lades fram under 1990-talet inte fick genomslag i lagstiftningen 

är det knappast förvånande att de fortsatta diskussionerna under 2000-talet inte alltid 

heller har varit samstämmiga. Bristen på samstämmighet angående lagstiftningsåtgärder 

innebär dock inte per automatik att effektiviteten inom den brottsutredande 

verksamheten måste stryka på foten. Inte sällan drabbar denna ”icke-existens” av lag-

stiftning, lagstiftning som borde finnas för att uppbära rättighetsskyddet, istället den 

enskilde. I de kommande avsnitten lyfts de viktigaste övervägandena och ställnings-

tagandena fram, vilka gjorts på området under det ett och halvt decennium som förflutit 

sedan millennieskiftet. 

5.2 Genomsökning av beslagtagna elektroniska informationsbärare 
Att en elektronisk informationsbärare, till exempel en dator, utgör ett föremål i den 

bemärkelsen som beslagsbestämmelsen i 27 kap. 1 § rättegångsbalken tar sikte på har 

aldrig varit omstritt. Det innebär att det därmed inte heller rått några tveksamheter om 

tillämpligheten av beslagsbestämmelserna när en elektronisk informationsbärare tas i 

beslag, i alla fall inte så länge den elektroniska informationsbäraren enbart bedöms 

utifrån dess fysiska egenskaper. Vad som däremot förefallit svårare för lagstiftaren att 

hantera är den elektroniska information vilken finns lagrad på informationsbäraren. 

Informationen som sådan anses inte utgöra ett fysiskt föremål och kan därför inte 

underkastas beslagsbestämmelsen. Huvudsyftet med att ta en elektronisk informations-

bärare i beslag är i de flesta fallen dock inte att åstadkomma en besittningsrubbning av 

föremålet, utan istället att bereda sig tillgång till den elektroniska information vilken 

finns lagrad på informationsbäraren. Det aktualiserar frågan om huruvida beslags-

bestämmelsen inte endast ger en rätt att beslagta en elektronisk informationsbärare utan 

även ger de brottsutredande myndigheterna befogenhet att undersöka dess information. 

Detta trots att informationen inte kan tas i beslag fristående från informationsbäraren.  

Rättegångsbalken uppställer inte några särskilda regler för sökande efter information 

och svar på frågan om beslag inrymmer möjligheten att undersöka innehållet på en 

elektronisk informationsbärare går därför inte att utläsa direkt ur lagtext. Polisrätts-
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utredningen uppmärksammade detta redan under mitten av 1990-talet och uttryckte att 

ett beslut om beslag inte i sig ger någon befogenhet för de brottsutredande 

myndigheterna att undersöka den beslagtagna egendomen eftersom syftet med beslags-

bestämmelserna endast är att ge de brottsutredande myndigheterna rättslig befogenhet, 

att under en begränsad period åstadkomma en besittningsrubbning av ett föremål. Trots 

detta var utredningen av den uppfattningen att de brottsutredande myndigheterna 

ändock torde anses få undersöka beslagtagen egendom, men att undersökningen 

företogs utan uttryckligt lagstöd.132 Bring och Diesen menar att den allmänna upp-

fattningen idag är att ett beslagtaget föremål tillåts underkastas en extern undersökning 

med stöd i 27 kap. rättegångsbalken.133 Justitieombudsmannen har vidare uttalat att om 

det finns ett beslut om husrannsakan ger detta beslut även en rätt att söka efter 

information i en elektronisk informationsbärare. Vad som däremot gäller för att under-

söka den information vilken finns lagrad internt på en elektronisk informationsbärare 

enbart med stöd av beslagsbestämmelserna råder det olika uppfattningar om, någon som 

kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på hur vanlig sådan information är i dagens 

samhälle, inte minst under brottsutredningar. 

Avgörande för hur frågan ska besvaras verkar idag istället vara hur man väljer att se 

på den elektroniska informationsbärarens minne. Om detta “utrymme” betraktas som 

slutet krävs ett beslut om husrannsakan för att de brottsutredande myndigheterna ska 

kunna bereda sig tillgång till informationen. Bring och Diesen jämför med situationen 

då den önskvärda informationen finns lagrad i en stängd dokumentportfölj. För att 

denna ska få öppnas och för att handlingen ska kunna tas i beslag krävs ett beslut om 

husrannsakan.134 Lindberg är tvärtemot Bring och Diesen av den uppfattningen att när 

väl en elektronisk informationsbärare har tagits i beslag blir samtidigt dess innehåll till-

gängligt för de brottsutredande myndigheterna.135 Om reglerna för information lagrad i 

elektronisk form inte tolkas i enlighet med vad som gäller för att bereda sig tillgång till 

information lagrad i traditionell form, förvarad i slutna utrymmen, ges den enskilde ett 

                                            
 
132 SOU 1995:47, s. 351. 
133 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 415. 
134 A. a., s. 415. 
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sämre skydd på grund av att det vid öppning av traditionella slutna utrymmen krävs ett 

beslut om husrannsakan, medan ett sådant beslut i den digitala världen i sådant fall 

skulle anses överflödigt. Vid beslut om husrannsakan krävs högre grad av misstanke än 

vid beslut om beslag, varför det med en sådan tolkning kan konstateras att det skulle bli 

lättare för de brottsutredande myndigheterna att komma åt informationen om den finns 

lagrad på en lösenordsskyddad bärbar dator än i en dokumentportfölj försedd med ett 

fysiskt kombinationslås.  

Oavsett hur de brottsutredande myndigheterna bereds tillgång till den elektroniskt 

lagrade informationen – om det ska anses krävas ett beslut om husrannsakan eller inte – 

kvarstår likväl frågan om rättegångsbalkens bestämmelser om undersökning av 

traditionella handlingar också kan tillämpas på elektroniska handlingar. För vissa 

traditionella handlingar av särskilt integritetskänslig karaktär, såsom brev ger 

bestämmelsen i 27 kap. 12 § rättegångsbalken ett utökat skydd mot undersökning av 

handlingen vid beslag. Den praktiska innebörden av skyddet vilket uppställs i 

bestämmelsen är att en enskild polisman inte får undersöka handlingen, utan endast ut-

föra en ytligare granskning för att på så vis kunna ta ställning till om handlingen ska tas 

i beslag.136 En närmare undersökning av handlingen får endast utföras av rätten, 

undersökningsledaren eller åklagaren. Den aktuella bestämmelsen har i doktrin inte 

ansetts möjlig att utsträcka till att omfatta andra handlingar än handlingar i traditionell 

mening, varför den moderna tekniken medfört att motsvarande information i elektronisk 

form ges ett sämre skydd. För undersökning av information vilken finns lagrad på en 

elektronisk informationsbärare gäller således vanliga regler om tvångsmedel, inne-

bärande att exempelvis datoranteckningar förda i elektronisk form – vilka skulle varit 

underkastade begräsningar vid undersökning om de varit i pappersform – får undersökas 

av vem som helst som deltar i förundersökningsarbetet. Skulle anteckningarna skrivas 

ut till pappersformat skulle dock de strängare reglerna för undersökning tillämpas.137 

Mot bakgrund av detta lades 2005 förslaget i departementspromemorian Brott- och 

brotts-utredning i IT-miljö fram att samma skydd ska gälla för dokument i elektronisk 

                                            
 
136 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 412. 
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form som i pappersform.138 Förslaget har inte lett till någon lagändring men Högsta 

domstolen har, i ett fall från 2015, i linje med förslaget gett uttryck för ståndpunkten att 

en elektronisk fil vilken är förenad med kodlås endast får öppnas i den ordningen som 

föreskrivs i 27 kap. 12 § rättegångsbalken.139 I praktiken bör 2015 års fall innebära att 

också information lagrad i elektronisk form nu även ska vara underkastad de strängare 

krav som uppställs för motsvarande handlingar i traditionell form. Det går dock inte att 

uttala sig med bestämdhet vilket prejudikatvärde det aktuella fallet kommer att till-

skrivas i framtiden och inte heller går det att säga något om vilket genomslag det fått 

hittills i den brottsutredande verksamheten, men det står i alla fall klart att högsta 

instans inte anser att det är motiverat att uppställa olika krav för genomsökning av 

information endast på grund av variation i dess framställning. 

En annan intressant avvägning är hur man ska se på den omvandling som sker av 

elektroniskt lagrad information till ett pappersark när informationen skrivs ut på en 

skrivare. När utskriften är klar och informationen återges i bläck på pappersarket kan 

pappret underkastas beslagsbestämmelserna eftersom det dels utgör ett föremål, dels 

finns tillgängligt för de brottsutredande myndigheterna att ta i beslag. Det är inte 

alldeles självklart huruvida omvandlingen av den elektroniskt lagrade informationen till 

fysisk form är att se som ett led i beslagsförfarandet eller om omvandlingen i själva 

verket utgör en del av husrannsakan i syfte att göra informationen tillgänglig i sådan 

form att beslagsbestämmelserna ska kunna tillämpas. Ur den enskildes rättsäkerhets-

synpunkt är det återigen förmånligare att se omvandlingen som en del av en hus-

rannsakan. Det är också det synsätt vilket bäst stämmer överens med den grundläggande 

förutsättningen för beslag, det vill säga att föremålet för beslaget ska vara tillgängligt.140 

Denna fråga förefaller dock inte vålla några större betänkligheter hos lagstiftaren då den 

– så vitt vad som hittills har framkommit ur de utredningar som gåtts igenom som 
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underlag till denna uppsats – inte behandlats mer än en gång i lagstiftnings-

sammanhang.141 

5.3 Beslut om kopiering av beslagtagen egendom kan inte överklagas 
IT-relaterade beslag kom att bli än vanligare under 2000-talet än vad de varit under 

1990-talet när diskussionen i lagförarbetena tog fart. Detta kan ses mot bakgrunden att 

andelen av svenska befolkningen som ägde en dator ökade med 87 procent mellan 1990 

och 2017.142 Av den anledningen har också frågan om hur IT-relaterade beslag ska be-

handlas under den brottsutredande verksamheten, framförallt under förundersöknings-

förfarandet, aktualiserats i större utsträckning. Justitiekanslern har uttalat att särskild 

försiktighet är påkallad vid beslag av datorutrustning och att en övervägning alltid bör 

göras avseende syftet med beslaget. Om syftet med beslaget kan tillgodoses på något 

annat sätt än genom att ta hela datorutrustningen och avlägsna denna från platsen ska 

detta väljas. Ett sådant mindre ingripande alternativ framhölls utgöras av att innehållet i 

sin helhet kopieras från hårddisken och förs över till en annan hårddisk.143 Den tekniska 

utvecklingen har inte enbart fått till följd att antal IT-relaterade beslag har ökat utan 

också bidragit till en ökad användning av kopieringsteknik för att säkra information.144 

Att kopiera elektroniskt lagrad information genom selektivt urval eller genom att en 

identisk kopia skapas genom spegelkopiering är idag en utarbetad arbetsmetod inom de 

brottsutredande myndigheterna. Enligt Kronqvist genomförs spegling rutinmässigt i 

stort sett av alla beslagtagna datorer.145 I departementspromemorian Brott och brotts-

utredning i IT-miljö beskrevs 2005 den numera mycket omfattande kopieringen av 

beslag som något som inte förutsetts i rättegångsbalken. Förfaringssättet med att kopiera 

                                            
 
141 Se Ds 2005:6, s. 283. 
142 1990 var andelen svenskar som ägde en dator 6 procent medan siffras 2017 stigit till hela 93 

procent. Se avsnitt mer för en utförligare redogörelse för statistik avseende svenska folkets teknik-
användning. 

143 Justitiekanslerns beslut den 22 maj 2001, dnr. 3954-99-40. 
144 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, s. 427. 
145 Kronqvist, Brott och digitala bevis, s. 117. 
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beslag torde dock vara allmänt accepterat så länge åtgärden sker med den drabbades 

samtycke eller uttryckliga önskemål.146  

Mot bakgrund av det ovan anförda kan det konstateras att det motsatta förhållandet, 

det vill säga om den drabbade däremot motsätter sig kopieringen och inte samtycker till 

åtgärden, innebär att arbetsmetoden inte är helt oproblematisk ur den enskildes rätts-

säkerhetssynpunkt. Särskilt problematiskt blir det om den enskilde önskar tillvarata sina 

rättigheter genom att påkalla rättens prövning av kopieringsåtgärden. 
Enligt bestämmelsen i 27 kap. 6 § rättegångsbalken har den som drabbats av ett 

beslag rätt att begära rättens prövning av beslaget. Eftersom beslagsreglerna inte är till-

lämpliga på kopior av beslag följer således att inte heller kopiering av information går 

att överklaga med stöd av bestämmelsen i 27 kap. 6 § rättegångsbalken. Det innebär att 

när ett beslag har hävts – trots att de brottsutredande myndigheterna behållit kopior av 

de beslagtagna handlingarna – har även rätten att begära prövning av åtgärden inför 

domstol upphört.147 Det framgår särskilt av Åklagarmyndighetens beslagshandbok att 

kopior vilka framställts av de brottsutredande myndigheterna inte ska tas i beslag.148 

Justitiekanslern har uttalat att beslagtaget material inte bör kopieras innan beslagsfrågan 

prövats av rätten, men att problemet med kopiering är mångfasetterat och att det inte 

låter sig avgöras så lätt. Av praktiska skäl kan det ändå förhålla sig så att det finns 

anledning att ersätta ett beslag med en kopia av materialet. En åklagare bör dock 

normalt avstå från att kopiera materialet och häva beslaget om det finns skäl att förmoda 

att den drabbade kan komma att begära rättens prövning av beslaget.149 I ett annat 

ärende uttalade Justitiekanslern att information vilken finns på kopior är lika skydds-

värd som information på originalmediet. Av den anledningen är de frågor som upp-

kommer vid kopiering av beslagtaget material både viktiga och komplicerade. Justitie-

kanslern understrykte därför att det fanns behov av en lagreglering gällande kopior av 

beslag. Om en sådan lagreglering aktualiserades ansågs det särskilt angeläget att upp-

märksamma att kopior av beslagtaget material inte omfattas av själva beslaget, oavsett 
                                            
 
146 Ds 2005:6, s. 307. 
147 NJA 1977 s. 573. 
148 Åklagarmyndighetens beslagshandbok, s. 37. 
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om beslaget består av skriftliga handlingar eller information på någon annan typ av 

informationsbärare.150  

De uttalanden vilka redogjorts för ovan utgör samtliga riktlinjer, det vill säga icke 

bindande föreskrifter, vilket innebär att rättslägets osäkerhet möjliggör att de brotts-

utredande myndigheterna i praktiken själva kan avgöra när den enskilde ska ges 

möjlighet att tillvarata sina intressen i rättsligt hänseende. Diskussionen angående denna 

situation följs upp i avsnitt 7.3.2. 

5.4 Beslagsförbudsregelns tillämplighet beträffande elektroniska 
handlingar 

5.4.1 Är beslagsförbudet analogiskt tillämpbart på elektronisk information? 
När en förundersökning bedrivs äger samtidigt en balansakt rum mellan de brotts-

utredande myndigheternas önskan att få tillgång till så mycket information som möjligt, 

samtidigt som den misstänkte i de flesta fall i sin tur får sägas vilja dela med sig av så 

lite information som möjligt. För att hålla någon så när jämnvikt mellan dessa båda 

intressen uppställer beslagsförbudsbestämmelsen i 27 kap 2 § rättegångsbalken ett 

förbud mot att i vissa fall beslagta skriftliga handlingar innehållande uppgifter om vissa 

personkretsar eller kommunikation mellan närstående. Bestämmelsens ordalydelse ger 

däremot ingen ledning för vad som gäller för handlingar i elektronisk form. Detta är 

problematiskt då elektroniskt lagrad information har blivit mycket vanligt 

förekommande inom den brottsutredande verksamheten. Det har påståtts att den ökade 

datoriseringen har urholkat beslagsbestämmelserna på ett sätt som inte varit avsett av 

lagstiftaren och att de viktigaste rättssäkerhetsgarantierna i regleringen av beslag 

därmed har blivit åsidosatta.151 Det har av den anledningen varit angeläget att klargöra 

rättsläget för om beslagsförbudet även kan anses omfatta elektroniskt lagrad 

information. Som en lösning på problematiken lades 2005 förslaget fram att det borde 

framgå direkt av beslagsbestämmelsen i 27 kap. 1 § rättegångsbalken att sär-

bestämmelsen om skriftliga handlingar också ska tillämpas på elektroniska upp-
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tagningar av skrift. En sådan skrivelse skulle medföra att det inte längre skulle råda 

några tveksamheter om att beslagsförbuden träffar samma typ av information oavsett 

om den återfinns i elektroniskt lagrad form eller på en traditionell informationsbärare 

som till exempel ett pappersark.152  

Förslaget stannade dock vid ritbordet och bringade således inte någon klarhet till 

rättsläget, vilket får anses beklagligt då avsaknad av tydliga föreskrifter dessvärre 

riskerar att öppna upp för varierande tolkningar av de redan existerande 

bestämmelserna, vilket i förlängningen kan leda till godtycklig myndighetsutövning. Ett 

sådan förhållande rimmar illa med det ansvar en rättsstat har när det gäller att tillvara 

den enskildes rättssäkerhet. 
Den oenighet vilken rått angående beslagsinstitutets tillämpning i övrigt inom IT-

miljön har inte heller i denna frågan låtit sig göras undantag från. Det har således även 

rått oklarhet kring hur beslagsförbudsbestämmelsen ska tolkas och tillämpas på 

elektroniska handlingar. Om beslagsförbudsbestämmelsen tolkas i strikt mening träffar 

den endast skriftliga handlingar. Elektroniskt lagrad information faller vid en sådan 

tolkning utanför tillämpningsområdet. Det resulterar i att information, vilken skulle 

varit skyddsvärd om den varit lagrad i traditionell form, inte ges något skydd om den 

istället förekommer i elektronisk form, enbart av den anledningen att den har ”fel” form. 

Det finns emellertid fler sätt att tolka beslagsförbudsbestämmelsen på. I departements-

promemorian Brott och brottsbekämpning i IT-miljö från 2005 framhölls att det kan 

hävdas att beslagsförbudsbestämmelsen dels skulle kunna vara analogt tillämplig på 

elektroniskt lagrad information, dels blir tillämplig så snart den elektroniska 

informationen materialiseras i form av en traditionell handling.153 Om bestämmelsen 

skulle anses analogt tillämpbar på elektroniska handlingar skulle således informationen 

åtnjuta samma skydd i sin elektroniska form som om informationen skrevs ut på ett 

pappersark. Justitiekanslern har i sin tur uttalat att det är väsentligt att de intressen som 

beslagsförbudsregeln avser skydda åtnjuter skydd oavsett vilket lagringsmedium som 
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informationen finns lagrad på.154 Det Justitiekanslern ger uttryck för borde vara en 

självklarhet och inte något som i det moderna tekniksamhället skulle behöva diskuteras. 

Likväl föreligger ett minst sagt stort behov att diskutera just den aktuella frågan. 
Frågan har även varit föremål för Justitieombudsmannens prövning. Prövningen 

gällde ett klagomål mot en åklagare från en person vilken fått sin dator beslagtagen. I 

den beslagtagna datorn fanns lagrad e-postkorrespondens mellan den klagande och 

dennes före detta hustru. Korrespondens vilken – om den varit utväxlad på traditionellt 

brevpapper – skulle ha varit skyddad av beslagsförbudsregeln. Denna e-post-

korrespondens åberopades senare som bevisning i en rättegång där den klagande stod 

som tilltalad. Justitieombudsmannen redogjorde i sin bedömning för att det enligt 

gällande rätt visserligen är tillåtet att under en husrannsakan söka efter information i en 

dator, men att det på grund av de stora informationsmängder som numera är vanliga i 

datorer inte är praktiskt genomförbart. Att ta en dator i beslag är därför nödvändigt för 

att säkerställa en effektiv brottsutredning. Beslutet om att ta datorn i beslag som sådant 

kunde därför inte anses stå i konflikt med beslagsförbudsregeln och något lagstridigt 

beslut hade därför inte fattats vid beslaget av datorn.155 Det återstod därefter att bedöma 

huruvida informationen vilken fanns lagrad på datorn kunde anses skyddad genom 

beslagsförbudsbestämmelsen mot att de brottsutredande myndigheterna beredde sig till-

gång till den. Justitieombudsmannen valde att se till ändamålet bakom beslags-

förbudsbestämmelsen, vilket är att skydda förtroligheter mellan bland annat den miss-

tänkte och till denne närstående personer. När bestämmelsen tillkom utgjordes den 

huvudsakliga informationsbäraren av pappersark, till skillnad från idag då den främsta 

källan till information är datorer eller liknande teknisk utrustning.156 Av den 

anledningen har Riksåklagaren i sin tur understrukit att ändamålet bakom beslags-

förbudsbestämmelsen, med hänsyn till den tekniska utvecklingen, måste beaktas även 

då innehållet i en beslagtagen dator eller kopierad hårddisk analyseras.157 Justitie-
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ombudsmannen ansåg mot bakgrund av detta att åklagaretiska skäl talar mot att 

elektroniska dokument används inom ramen för en förundersökning, om dokumenten är 

sådana att de i pappersform hade omfattats av beslagsförbudet. Skälen ansågs därför 

vara så starka att de vägde tyngre än de brottsutredande myndigheternas intresse. 

Elektroniska dokument ansågs därmed inte få användas vid brottsutredning om beslags-

förbudsbestämmelsen hade varit tillämplig på handlingen om den hade varit i pappers-

form.158 Av Justitieombudsmannens beslut kan således utläsas att beslagsförbuds-

bestämmelsen inte hindrar de brottsutredande myndigheterna från att ta en elektronisk 

informationsbärare i beslag, trots att den kan innehålla sådan skyddad information 

vilken i traditionell form skulle träffas av beslagsförbudsbestämmelsen. Istället är det de 

dokument vilka innehåller den skyddsvärda informationen som utgör hinder mot att 

informationen ska få användas i brottsutredande syfte. Skyddad sidoinformation be-

handlas närmre i avsnitt 5.4.3. 

5.4.2 Beslagsförbudet är analogiskt tillämpbart på elektronisk information 
Att det genom lagstiftning inte ritats upp tydliga riktlinjer avseende beslagsförbuds-

bestämmelsens tillämplighet på elektroniskt lagrad information har, vilket redogjordes 

för i föregående avsnitt, lett till att den aktuella bestämmelsen behövts utvidgas genom 

tolkning. Justitiekanslern, Justitieombudsmannen och Riksåklagaren uttalade samtliga 

mellan 2006 och 2008 att det var ändamålet bakom bestämmelsen vilket skulle avgöra 

dess tolkning så att också elektroniskt lagrad information av skyddsvärd karaktär skulle 

falla inom bestämmelsens tillämpningsområde. Det går dock att ifrågasätta hur bristen 

på ställningstaganden från auktoritära rättskällor159 förhåller sig till aspekter som rätts-

säkerhet och förutsägbarhet.  2015 kom dock Högsta domstolen i ett avgörande, 

gällande beslagsförbudet i 27 kap. 2 § rättegångsbalken avseende skriftliga handlingar, 

att ta ställning till huruvida förbudet kan utsträckas till att även omfatta elektronisk 

information.  

                                            
 
158 Justitieombudsmannens beslut 2008-12-05, dnr. 2138-2007. 
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Omständigheterna i fallet för Högsta domstolens prövning var sådana att de brott-

sutredande myndigheterna ville få tillgång till digitala bilder vilka ansågs vara viktiga 

för utredningen av ett väpnat rån. De aktuella bilderna innehades av en tidning. Tings-

rätten förordnade därför om att husrannsakan fick företas på tidningens redaktion i syfte 

att eftersöka och beslagta den eller de elektroniska informationsbärare på vilken eller 

vilka bilderna fanns lagrade. Hovrätten motsatte sig inte beslutet. Tidningen menade 

däremot att bilderna, vilka överförts till tidningen från en källa, skyddades av beslags-

förbudet genom anonymitetsskyddet eftersom bildfilerna innehöll metadata160 vilka 

kunde röja avsändaren. Att beslagta elektroniska informationsbärare, till exempel en 

dator, faller – vilket tidigare redogjorts – för inom tillämpningsområdet för 27 kap. 1 § 

rättegångsbalken, eftersom det rör sig om ett fysiskt föremål. Rättsläget för beslags-

förbudets tillämplighet på elektroniskt lagrad information har dock varit mer oklart. 

Högsta domstolen utgick i sin bedömning av frågan från en ändamålsinriktad tolkning – 

likt de bedömningar vilka tidigare gjorts i frågan av bland annat Justitieombudsmannen 

–  vilken talade för att beslagsförbudet ska omfatta även andra informationsbärare än 

skriftliga handlingar eftersom beslagsförbudsbestämmelsen har som syfte att utgöra ett 

informationsskydd för information i vissa fall, förmedlad mellan vissa personkretsar. 

Trots att bestämmelsen enligt ordalydelsen tar sikte på skriftliga handlingar ansåg 

Högsta domstolen att beslagsförbudet gäller för såväl information av annat slag än 

skrift som för andra bärare av information än papper. Även i de fall en skriftlig 

handling innehåller skyddad information, men det inte är den skyddade informationen 

som eftersöks, omfattas handlingen av beslagsförbudet. Motsvarande synsätt bör därför 

intas då den eftersökta informationen finns lagrad i en elektronisk fil och det kan antas 

att filen innehåller någon form av information som träffas av beslagsförbudet. 
Högsta domstolen utgick i sin tolkning från handlingsbegreppet i 2 kap. 3 § tryck-

frihetsförordningen vilken omfattar så väl framställningar i skrift som sådana vilka 

kräver tekniska hjälpmedel för framställan. Mot bakgrund av detta konstaterade således 

Högsta domstolen att beslagsförbudet är analogiskt tillämpligt även på elektroniskt 

                                            
 
160 Metadata kan enkelt beskrivas som information om data. Användning av metadata möjliggör 

effektivare kategorisering och sökning av information. 
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lagrad information.161 Det var i samma bestämmelse i tryckfrihetsförordningen som 

Datastraffrättsutredningen tog som utgångspunkt i sitt förslag 1992,162 med den 

skillnaden att det då gällde möjligheten att kunna ta elektronisk lagrad information i 

beslag i de brottsutredande myndigheternas intresse och inte som här; möjligheten att 

utöka den enskildes skydd mot att tvinga ge ifrån sig information av skyddsvärd 

karaktär. Att Högsta domstolen i och med 2015 års fall gett uttryck för ställnings-

tagandet att den enskildes skydd kan uppbäras också gällande elektroniska handlingar 

med tolkningsstöd från tryckfrihetsförordningens definition av handlingsbegreppet är 

viktigt sett till den enskildes rättssäkerhet. Det kan dock tyckas anmärkningsvärt att en 

handling i grundlagens mening kan vara elektronisk, medan samma information inom 

ramen för rättegångsbalken – på grund av sin elektroniska form – inte passar in i 

beslagskapitlets snävare definition av en (skriftlig) handling.  

5.4.3 Beslagsförbudet omfattar inte skyddad sidoinformation 
I föregående avsnitt redogjordes det för att beslagsförbudet i 27 kap. 2 § rättegångs-

balken efter 2015 års avgörande i Högsta domstolen är analogiskt tillämpbart på 

elektroniska handlingar och elektroniska filer. Det redogjordes också kort för att  

motsvarande tolkning bör göras för en fil på vilken det finns dels skyddad, dels övrig 

information, även om det endast är den övriga oskyddade informationen som är av 

intresse för brottsutredningen. Denna övriga information är därmed att se som skyddad 

sidoinformation och är något som kan finnas i stora mängder på exempelvis en dator. 

Vid genomsökning av en dator är det därför viktigt att frågan har besvarats om hur de 

brottsutredande myndigheterna ska hantera sådan sidoinformation, det vill säga annan 

information än den på den eftersökta filen. Möjligheterna för de brottsutredande 

myndigheterna att ta en elektronisk informationsbärare, så som en dator, i beslag kan 

variera kraftigt beroende på var gränsen dras för beslagsförbudets tillämpningsområde. 

Antingen kan prövningen begränsas till att omfatta en viss eftersökt fil, eller så kan hela 

informationsbäraren anses omfattas av beslagsförbudet. I det första fallet, om gränsen 

dras vid en viss fil, innebär det faktum att informationsbäraren kan anses innehålla 

                                            
 
161 NJA 2015 s. 631. 
162 SOU 1992:110, s. 348. 
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skyddad sidoinformation inte ett absolut hinder mot beslag. Istället måste en 

proportionalitetsbedömning företas för att avgöra om det är försvarligt att ta hela datorn 

i beslag för att genomsöka den. I det andra fallet, om beslagsförbudet skulle avse hela 

informationsbäraren, skulle beslagsförbudet istället bli tillämpligt så snart det kan antas 

att informationsbäraren innehåller någon skyddad information.163 I det senare fallet 

skulle beslag av elektroniska informationsbärare i många situationer omöjliggöras. 

Högsta domstolen ansåg därför att enbart den möjlighet att en elektronisk informations-

bärare kan innehålla skyddad sidoinformation inte ska utgöra ett absolut hinder mot att 

informationsbäraren ska få genomsökas. Beslagsförbudet bör därför inte sträckas längre 

än till den eftersökta filen. I de fall sidoinformationen är av integritetskänslig karaktär 

ska istället en proportionalitetsbedömning göras med utgångspunkt i en riskbedömning 

avseende hur väl den eftersökta filen kan identifieras på förhand. Om det är en namn-

given fil som eftersöks får de brottsutredande myndigheterna således inte öppna några 

andra filer än den namngivna. Det är då inte heller tal om någon genomsökning i 

egentlig mening och en proportionalitetsbedömning ska i ett sådant fall inte utgöra ett 

hinder eftersom sidoinformationen inte kommer att synliggöras. 

Avslutningsvis understryker Högsta domstolen i domskälens sista stycke att: 

“lagregleringen när det gäller tvångsmedelsanvändning i vad som skulle kunna kallas 

det virtuella rummet är otidsenlig” och därav något som lagstiftaren måste råda bot på. 

Vidare framhålls att: “Möjligheterna till rättsutveckling genom prejudikat är i vissa 

hänseenden begränsade av legalitetsskäl och dessutom mindre lämplig på områden där 

god rättsbildning förutsätter ett betydande mått av tekniska eller andra icke-juridiska 

specialistkunskaper”.164 Högsta domstolens uttalande är viktigt och det framhåller 

vikten av en ansvarstagande lagstiftare när det gäller att, inte enbart anpassa befintlig 

lagstiftning, utan också skapa ny lagstiftning på områden vilka sträcker sig bortom 

lagstiftarens normala kompetens. Att den nya tekniken också ställer ökade krav på 

teknisk kompetens framgår inte minst av avsnitt fyra där lagstiftarens första möte med 

den nya informationstekniken lyfts fram. Det förhållande att tvångsmedelsanvändning 
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på grund av åtgärdernas rättighetsinskränkande karaktär förutsätter tydliga föreskrifter, i 

enlighet med legalitetsprincipen, talar det emot att rättsbildningen uteslutande sker 

genom prejudikatbildning i domstol.  

5.5 Sammanfattning 
I början av 2000-talet saknades fortfarande adekvat lagstiftning inom IT-området 

avseende hur beslagsinstitutet skulle tolkas och tillämpas på elektroniskt lagrad 

information. Den nya tekniken hade dock blivit en integrerad del av samhället varför de 

brottsutredande myndigheterna inte kunde låta sig invänta ny lagstiftning. Rättegångs-

balkens bestämmelser från 1940-talet levde kvar och förblev det enda regelverket som 

gick att tillämpa också vid beslag inom IT-området. Att anpassa ett regelverk till ett 

område vilket det inte ursprungligen skapats för visade sig dock inte kunna göras helt 

friktionsfritt. 

Under 2000-talet och den moderna tid vi idag lever i är de brottsutredande 

myndigheterna beroende av långtgående befogenheter på IT-området för att 

effektivitetsintresset ska kunna tillgodoses inom brottsutredningar. Det oklara rättsläget 

har i viss mån därför medfört att de brottsutredande myndigheterna själva måste skapa 

rätten, tillika arbetsmetoder vilka gynnar den egna brottsutredande verksamheten, något 

som inte sällan visat sig problematiskt med hänsyn till den enskildes intressen. 

  Att beslagta en elektronisk informationsbärare har inte vållat några problem – 

varken under 1900-talet eller 2000-talet – eftersom till exempel en dator utgör ett fysisk 

föremål i den bemärkelsen som beslagsinstitutet tar sikte på, däremot om beslag även 

kan anses innefatta rätten till att undersöka dess innehåll råder det olika uppfattningar 

om. Åtgärden kan antingen anses kräva ett beslut om husrannsakan i de fall 

informationen bedöms finnas i ett slutet utrymme vilket utgörs av lagringsplatsen eller 

så anses informationen ha blivit tillgänglig i samband med att informationsbäraren 

ursprungligen blev tillgänglig för de brottsutredande myndigheterna. Vilket synsätt som 

ges företräde kan ha betydelse för den enskilde då strängare regler gäller för att under-

kasta ett föremål beslut om husrannsakan än vad det gör för beslut om beslag. De brotts-

utredande myndigheterna anser idag att informationen är tillgänglig för undersökning 

om informationsbäraren finns i myndighetens besittning. 
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Vid informationssäkring utgör kopiering av den elektroniskt lagrade informationen 

på en elektronisk informationsbärare en rutinåtgärd. Kopiering anses i sammanhanget 

utgöra ett mindre ingripande alternativ än att ta hela informationsbäraren i beslag 

eftersom den drabbade slipper att ge upp besittningen till sin egendom under den tid 

som brottsutredningen varar. Detta förfarande är dock inte övervägande positivt 

eftersom kopiering utgör en oreglerad arbetsmetod fristående från beslagsinstitutet. En 

ordning vilken i sin tur medför att kopiering inte heller är möjlig att underkasta rättens 

prövning. Av den anledningen är det brukligt att de brottsutredande myndigheterna inte 

häver beslag så länge som det finns anledning att anta att den drabbade kommer att vilja 

överklaga beslagsbeslutet. Detta är dock inte alltid genomförbart i praktiken och i de 

fall då kopiering inte har föregåtts av ett beslut om beslag av den elektroniska 

informations-bäraren inte ens en möjlighet i de fall  

Eftersom beslagsinstitutet inte är tillämpligt på elektroniskt lagrad information 

omfattar inte heller beslagsförbudsregeln uttryckligen elektroniska handlingar. Under 

2000-talet har dock detta förhållande uppmärksammats som problematiskt och ett av-

görande från Högsta domstolen från 2015 slog fast att beslagsförbudet skulle tolkas så 

att det är analogiskt tillämpligt på elektroniskt lagrad information. Denna tolkning 

garanterar således den enskilde samma skydd mot att de brottsutredande myndigheterna 

ges tillgång till integritetskänslig information i vissa handlingar oavsett i vilken form de 

aktuella handlingarna är upprättade. Däremot ges inte skyddad sidoinformation samma 

skydd vilken kan finnas på en elektronisk informationsbärare utan att det är den 

informationen som faktiskt eftersöks. Att undanta sådan sidoinformation motiveras med 

att elektroniska informationsbärare idag innehåller sådan stor mängd information att det 

i praktiken i många fall skulle bli omöjligt att underkasta en elektronisk informations-

bärare beslag.  

I linje med vad Högsta domstolen uttalat gällande att lagregleringen i det virtuella 

rummet avseende tvångsmedelsanvändning är otidsenligt föreligger det idag fortfarande 

behov av att lagstiftningen på IT-området ses över och anpassas till de nya utmaningar 

vilka tekniken gett upphov till. Rättsutvecklingen bör precis som Högsta domstolen 

också konstaterar inte ske genom prejudikatbildning utan genom lagstiftarens försorg 

med beaktande av legalitetsskäl. Att det ska finns adekvat lagstiftning för åtgärder vilka 
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innebär begränsningar av den enskildes grundlagsfästa rättigheter borde inte vara 

föremål för diskussion, utan en absolut självklarhet i en rättsstat. De rättsliga problemen 

har identifierats av lagstiftaren och att då också skapa ett rättsligt fungerande regelverk 

för att få bukt med dessa rimligen inte vara något ouppnåeligt. Det borde tvärt om stå 

högst upp på lagstiftningsagendan. 
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6 Beslagsutredningens överväganden 2017 

6.1 Inledning 
Oenigheten om hur beslagsinstitutet ska tolkas och tillämpas i förhållande till 

elektroniskt lagrad information har under de år vilka hittills passerat av 2000-talet ut-

gjort en följetång av den ostämmighet på området som rådde under 1990-talet. Behovet 

av en lösning har inte minskat, förhållandet är snarare det motsatta. 2016 tillsattes därför 

Beslagsutredningen med uppdrag att – ännu en gång – se över och anpassa regelverket 

för de straffprocessuella tvångsmedlen beslag och husrannsakan till modern teknik, det 

vill säga den moderna informationstekniken. En översyn ansågs nödvändig eftersom 

teknikutvecklingen lett till att tvångsmedel som beslag förlorat sin effektivitet i och med 

att en stor del av den information vilken tidigare fanns lagrad i elektronisk form numer 

istället lagras elektroniskt.165 Beslagsutredningen kan i viss utsträckning anses utgöra 

en pionjär bland offentliga utredningar eftersom vissa delar av förslaget är nytänkande i 

sådan mån att de frångår de beprövade tankesätten och förslår instiftandet av nya 

tvångsmedel.  

6.2 Bör elektronisk information kunna tas i beslag? 
Frågan om huruvida elektroniskt lagrad information bör kunna tas i beslag eller inte har 

varit omdiskuterad och olika uppfattningar har presenterats om hur rättegångsbalkens 

beslagsbestämmelser gäller när det kommer till att beslagta, inte enbart föremål utan 

också till att beslagta endast information, fristående från en informationsbärare.166 

Frågan är senast behandlad av Beslagsutredningen 2017, vilken ger uttryck för att 

det idag går att indirekt beslagta elektroniskt information genom att beslagta den 

elektroniska informationsbäraren på vilken informationen är lagrad.167 Den rådande 

uppfattningen framhålls idag  – likt Polisrättsutredningens uppfattning 1995168 – vara 

att själva informationen i sig inte kan tas i beslag eftersom denna inte uppfyller kraven 
                                            
 
165 SOU 2017:100, s. 342. 
166 Se avsnitt 5.2. 
167 SOU 2017:100, s. 394. 
168 Se avsnitt 5.3.2. 
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på att utgöra ett föremål, vilket är ett uppställt krav i rättegångsbalkens beslags-

bestämmelse, vilken återfinns i 27 kap. 1 § rättegångsbalken. Beslagsutredningen delar 

denna uppfattning.169  

Eftersom tvångsmedelsbestämmelser inte bör underkastas en extensiv tolkning får 

det därmed anses som en riktig uppfattning att inte likställa elektroniskt lagrad 

information med fysiska föremål för att sådan information ska kunna tas i beslag. Att 

istället säga att elektroniskt lagrad information indirekt kan beslagtas förefaller dock 

inte heller utgöra en fullt tillfredställande lösning utan framstår snarare som ett svepskäl 

för att uppnå samma resultat, trots avsaknad av rättsligt stöd. 

Som kommentar till Högsta domstolens ställningstagande i NJA 2015 s. 631 – vilket 

redogörs för i avsnitt 5.4.2 och 5.4.3 – framhåller Beslagsutredningen att rättsfallet inte 

ger något svar på frågan om beslag kan ske av elektroniskt lagrad information utan att 

samtidigt ta en fysisk informationsbärare i beslag.170 Om elektroniskt lagrad information 

skulle kunna tas i beslag skulle beslagsföremålet kännetecknas av att det inte har en 

fysisk form som kan tas i besittning. Avsaknaden av fysisk form medför vidare att 

informationen inte i fysisk mening kan överföras från innehavaren till de brotts-

utredande myndigheterna utan att också själva informationsbäraren tas i beslag. 

Beslagsutredningen konstaterar härav att detta förfarandet redan möjliggörs av dagens 

bestämmelser.171 Det får därmed anses klarlagt att inte heller Beslagsutredningen ser 

någon möjlighet att fristående beslagta elektroniskt lagrad information utifrån de krav 

som idag uppställs kring besittningsövergång av ett fysiskt föremål. Däremot framhålls 

en alternativ lösning vara att verkställa beslag av elektroniskt lagrad information genom 

– den idag oreglerade arbetsmetoden – kopiering.172 Denna nya alternativa lösning 

utvecklas mer i avsnitt 6.4. 

                                            
 
169 SOU 2017:100, s. 395.  
170 A. bet., s. 177. 
171 A. bet., s. 397. 
172 A. bet., s. 397. 
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6.3 Genomsökning av elektroniska informationsbärare efter beslag 
Med anledning av det oklara rättsläget – vilket redogörs för i avsnitt 5.2 – för huruvida 

det ska anses krävas ett beslut om husrannsakan eller inte för att innehållet i en 

beslagtagen elektronisk informationsbärare ska få undersökas, ger även Beslags-

utredningen sin syn på frågan. Den gällande uppfattningen hos de brottsutredande 

myndigheterna är som nämnts idag att en genomsökning kan ske inom ramen för 

beslagsinstitutet, utan föregående beslut om husrannsakan. Sådana underökningar före-

tas därför av elektroniska informationsbärare som en rutinmässig arbetsmetod.173 En 

sådan undersökning anses även kunna ske i de fall informationsbäraren försetts med 

lösenord. Beslagsutredningen är av den uppfattningen att 27 kap. 12 § rättegångsbalken 

ger rätt att öppna ett förslutet brev och undersöka dess innehåll utan att ett föregående 

beslut om husrannsakan tagits. Utifrån denna uppfattning, och att detta redan är en 

förhärskad arbetsmetod inom de brottsutredande myndigheterna, ska därför elektroniska 

informationsbärare vara att jämföra med ett brev eller en annan försluten handling, 

varför också elektroniska informationsbärares innehåll ska få undersökas inom ramen 

för ett beslag, utan att det krävs ett beslut om husrannsakan. Därmed följer att också de 

begränsande reglerna om undersökning av vissa beslagtagna handlingar ska tillämpas 

analogt på elektroniskt lagrad information på en informationsbärare.174 

Att tillåta undersökning av elektroniska informationsbärare enbart med stöd av 

beslagsbestämmelsen och inte också kräva ett beslut om husrannsakan innebär dock att 

vissa rättssäkerhetsgarantier går förlorade för den enskilde. Detta eftersom det vid hus-

rannsakan som huvudregel ges rätt till närvaro för den drabbade, 28 kap. 8 § rättegångs-

balken. Beslagsutrednigen lägger därför fram förslag på att i vissa fall införa särskilda 

regler för undersökning av elektroniska informationsbärare, vilka skulle vara påkallade i 

de fall beslagsförbudsreglerna påverkar genomsökningen. Vad som talar emot in-

förandet av en sådan reglering är att den brottsutredande verksamheten hämmas. 

Bestämmelserna måste därför utformas efter en avvägning mellan de intressen vilka 

                                            
 
173 SOU 2017:100, s. 266. 
174 A. bet., s. 267. 
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beslagsförbudsbestämmelsen avser skydda samt brottsutredningsintresset.175 Förslaget 

grundar sig i att en begränsad närvarorätt ska finnas vid undersökning av beslagtagna 

elektroniska informationsbärare om åtgärden utförs hos någon inom den personkrets 

som träffas av 27 kap. 2 § rättegångsbalken. En närvarorätt i dessa fall anses gå i linje 

med hur artikel 8 i Europakonventionen ska tolkas när det gäller husrannsakan.176 Att 

däremot införa ett krav på närvaro i samtliga fall då en elektronisk informationsbärare 

tagits i beslag och ska undersökas skulle enligt Beslagsutredningen – mot bakgrund av 

att sådana beslag idag är mycket vanliga och antas bli än vanligare i framtiden – vara 

orimlig resurskrävande och dessutom medföra kännbara effektivitetsförluster.177  

Mot bakgrund av vad som framförts ovan, skulle det gå att påstå att bristen på tydlig 

rättslig reglering lett till att de brottsutredande myndigheterna i den praktiska 

verksamheten skapat sig egna uppfattningar om vilka befogenheter som ryms inom 

beslagsinstitutet. Det finns det som talar för att undersökning av en elektronisk 

informationsbärare ska vara att se som en husrannsakan, men eftersom denna upp-

fattning varken delas av de brottsutredande myndigheterna eller är den mest effektiva i 

brottsutredningshänseenden ska också i framtiden en sådan undersökning falla inom 

ramen för beslagbeslutet. En sådan lösning tycks inte heller kräva samma anpassning till 

den enskilde och dennes rätt till närvaro vid undersökningen. I själva verket framstår 

den enskildes närvaro som kännbart betungande i relation till brottsutredningsintresset 

och kravet på effektivitet. 

6.4 Kopiering bör införas som ett särskilt tvångsmedel 
Att låta kopiera elektroniskt lagrad information vilken finns lagrad på en elektronisk 

informationsbärare har i tidigare utredningar178 lyfts fram som positivt för den enskilde 

eftersom denna då slipper bli av med informationsbäraren under den tiden vilket 

beslaget annars skulle vara. Beslagsutredningen uppmärksammar dock även de negativa 

konsekvenser som kan åsamkas den enskilde då kopiering sker av information istället 
                                            
 
175 SOU 2017:100, s. 494. 
176 A. bet., s. 499. 
177 A. bet., s. 500. 
178 Se avsnitt 2.5.6 och 5.3 i vilka det redogörs för om kopiering istället för beslag. 
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för beslag. I de fall kopieringen sker utan att den föregåtts av ett beslut om beslag av 

själva informationsbäraren eller i fall då beslagets hävts och kopiorna är kvar i de 

brotts-utredande myndigheternas försorg saknas helt rätten till domstolsprövning. En 

särskild typ av problematik är emellertid förknippad med elektroniskt lagrad 

information jämfört med traditionella föremål. När ett beslag av ett traditionellt föremål, 

exempelvis en cykel, prövas i domstol är det frågan kring om besittningsrubbningen ska 

kvarstå eller inte kvarstå vilken är föremål för domstolens prövning. När cykeln 

återbördas till dess rättmätiga ägare saknas som regel intresse av att få saken prövad. 

När det istället gäller beslag av elektroniska informationsbärare är det inte främst 

föremålet i form av informationsbäraren som är av största intresse utan den information 

vilken finns lagrad på informationsbäraren.179 Den enskilde kan av olika anledningar ha 

ett befogat intresse av att de brottsutredande myndigheterna inte kan tillgå den aktuella 

informationen. Det kan röra sig om information vilken dels omfattas av 

beslagsförbudsregeln i 27 kap. 2 § rättegångsbalken, dels information vilken är av 

integritetskänslig karaktär.180 Utifrån gällande rätt saknar den enskilde möjlighet att få 

till stånd en domstolsprövning om beslut om beslag aldrig fattats eller om beslaget 

hävts, innebärande att den drabbade inte kan få åtgärden prövad avseende ett föregående 

beslagsbesluts förenlighet med beslags-förbudsbestämmelserna. Den enskilde kan inte 

heller få till stånd ett beslut om att kopian ska förstöras. Lika lite kan denne få frågan 

prövad kring huruvida tillräcklig vikt tillmätts skyddet för den enskildes integritet vid 

proportionalitetsbedömningen.181 

Beslagsutredningen anser mot bakgrund av det nyligen anförda att den enskilde i 

framtiden ska kunna få till stånd en domstolsprövning då de brottsutredande 

myndigheterna genom användning av straffprocessuella tvångsmedel kopierat innehållet 

på en elektronisk informationsbärare.182 Framförallt är det skyddet för privat- och 

familjeliv, garanterat av artikel 8 i Europakonventionen, vilket talar för att en rätt till 

domstolsprövning införs, eftersom åtgärden bör vara att se som en inskränkning i den 

                                            
 
179 SOU 2017:100, s. 404. 
180 A. bet., s. 405. 
181 A. bet., s. 405 f. 
182 A. bet., s. 406. 
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rätt som föreskrivs enligt artikeln. Då den föreskrivna rätten i artikel 8 inte tar sikte på 

ägande- eller besittningsrätt – utan rätten till privat- och familjeliv – och eftersom de 

rättssäkerhetsgarantier som konventionen kräver ska upprätthållas, bör därför skyddet 

enligt artikel 8 gälla oavsett om kopiering företas efter beslut om beslag eller om 

kopieringen faller utanför verkställigheten av ett beslagsbeslut.183 Av dessa skäl föreslår 

Beslagsutredningen att kopiering ska inrättas som ett särskilt tvångsmedel, vilket inte 

utgör en form av beslag. Kopiering av elektronisk information är i dag en nödvändighet 

för att upprätthålla effektiviteten inom den brottsutredande verksamheten samtidigt som 

de enskilda har ett berättigat intresse av att det av lag framgår att metoden är tillåten, 

inte minst med hänsyn till den mängd integritetskänsliga informationen som många 

gånger kan förekomma på en elektronisk informationsbärare. En sådan reglering skulle 

stärka skyddet för den enskildes rätt till privat- och familjeliv enligt artikel 8.184 Skälen 

bakom att kopiering av information anses passa dåligt in under beslagsinstitutet är 

främst att beslagsbestämmelserna utgår från en besittningsrubbning av ett fysiskt 

föremål, medan elektroniskt lagrad information till sin karaktär är immateriell och inte 

kan tas om hand utan att först omvandlas i fysisk form. Vidare utgör framställningen av 

en kopia inte någon besittningsrubbning eftersom original kvarstår hos ägaren.185 Att 

införa kopiering som ett särskilt tvångsmedel skulle innebära att kopiering kan ske 

istället för beslag186 och på så sätt skulle problemen som är förknippade med att 

överföra det traditionella tankesättet gällande beslag på ny teknik undvikas. Det nya 

tvångsmedlet skulle således ta sikte på själva kopieringsåtgärden och inte på innehavet 

av kopian.187 Vidare ges förslag på att särskilda regler gällande gallring och förstöring 

av kopior som finns lagrade hos de brottsutredande myndigheterna ska införas. Dessa 

kommer inte dock inte att beröras närmre.188 

                                            
 
183 SOU 2017:100, s. 406. 
184 A. bet., s. 411. 
185 A. bet., s. 418. 
186 A. bet., s. 423. 
187 A. bet., s. 423 f. 
188 Läs mer om dessa förslag i SOU 2017:100, med början på s. 519. 
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6.5 Beslagsförbudet i närståendefallen tas bort 
I 27 kap. 2 § rättegångsbalken uppställs beslagsförbud beträffande vissa handlingar 

mellan närstående. Beslagsutredningen ger uttryck för sin uppfattning om huruvida 

beslagsförbudsregeln i närståendefallen kan anses skydda mer än vad som är motiverat 

med hänsyn till intresset att värna förtroligheten mellan närstående. Bedömningen 

grundar sig således i om skälen inte kan anses väga över för brottsutredningsintresset.189 

Utredningen beskriver dagens reglering som en olägenhet för de brottsutredande 

myndigheterna när det kommer till möjligheten att ta skriftliga meddelanden i beslag, 

eftersom meddelanden av intresse för brottsutredningen mellan närstående i många fall 

inte kan tas i beslag. Samma problematik framhålls gälla för elektroniska meddelanden. 

Förekomsten av ett skyddat meddelande på en elektronisk informationsbärare hindrar 

inte att denna tas i beslag och kopieras, om åtgärden syftar till att komma åt annan 

information som finns lagrad på informationsbäraren. Trots att informationsbäraren kan 

tas i beslag blir slutresultatet detsamma som om det rört sig om traditionella handlingar, 

det vill säga att meddelandena inte får användas i utredningen eftersom de elektroniska 

meddelandena mellan närstående på informationsbäraren är att betrakta som skyddad 

sidoinformation. Följden blir att möjligheterna att utreda brott och inhämta bevisning 

påtagligt inskränks, vilket leder till att utredningar försvåras, fördröjs och i värsta fall 

till att brott inte överhuvudtaget kan utredas.190 

Mot bakgrund av den teknikutveckling som skett är det idag vanligt att bevisning om 

brott finns i kommunikation mellan närstående,191 något som lagstiftaren på 1940-talet 

inte kunde förutsett och därmed inte heller behövde anpassa bestämmelserna för.192 

Beslagsutredningen är dock av den uppfattningen att det utifrån dagens kontext ter sig 

orimligt att sådana meddelanden inte kan tas i beslag. Sett från allmänhetens intresse av 

att brott kan utredas framstår det som oacceptabelt att betydelsefull bevisning undantas 

från utredningen enbart av den anledningen att det handlar om meddelanden mellan 

                                            
 
189 SOU 2017:100, s. 468. 
190 A. bet., s. 471. 
191 A. bet., s. 474. 
192 A. bet., s. 468. 
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närstående.193 Som lösning på problemet framhålls därför att en begränsning av 

närståendeförbudet skulle vara ett steg i rätt riktning men att det inte skulle vara 

tillräckligt.194 Istället föreslås ett avskaffande av beslagsförbudet i närståendefall 

eftersom det skulle få påtagliga effekter för möjligheterna att utreda brott. Vidare anförs 

att: “fördelarna är så stora att det gott och väl väger upp den ökning av intrånget i 

enskildas förhållanden som ett slopande innebär”.195 

 Den nya tekniken kan alltså sägas ha medfört nya behov för den brottsutredande 

verksamheten, behov vilka är så påträngande att det anses motivera långtgående 

inskränkningar i den enskildes privata sfär. Det kan mot bakgrund av detta behov 

konstateras att det skett en förskjutning mellan integritet och effektivitet, denna för-

skjutning utvecklas i avsnitt 7.4. 

6.6 Sammanfattning 
Bristen på konkreta lagstiftningsåtgärder på IT-området sedan 1990-talet har resulterat i 

ett osäkert rättsläge, detta påkallade ännu en utredning med syfte att se över behovet och 

möjligheterna att anpassa regelverket för användning av straffprocessuella tvångsmedel 

i IT-miljö. 2016 tillsattes därför Beslagsutredningen vilken 2017 kom med betänkandet 

Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov. 

Beslagsutredningen slår fast att elektroniskt lagrad information inte heller i framtiden 

ska kunna underkastas beslag, fristående från informationsbäraren. Informationen som 

sådan anses ändå möjlig att undersöka inom ramen för beslagsbeslutet utan att genom-

sökningen ska uppställa krav på husrannsakan. För att skydda vissa rättssäkerhets-

garantier föreslår utredningen att det i vissa fall, då beslagsförbudet är tillämpligt, ska 

införas en närvarorätt för den drabbade. Att inte införa en absolut närvarorätt i alla fall 

då en elektronisk informationsbärare ska undersökas motiveras med att det skulle få 

negativa konsekvenser för effektiviteten under brottsutredningsförfarandet. Av samma 

anledning föreslås att beslagsförbudet i närståendefallen helt tas bort. Detta eftersom det 
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utifrån dagens kontext, då elektroniska informationsbärare innehåller sådan stor mängd 

information, skulle te sig orimligt om inte också elektroniska informationsbärare vilka 

innehåller meddelanden mellan närstående skulle kunna tas i beslag. 

Kopiering är en inarbetad arbetsmetod hos de brottsutredande myndigheterna vilken 

också svarar mot brottsutredningsintresset. Det förhållandet att metoden samtidigt sätter 

den enskilde i ett sämre läge än vid beslag sett till rättssäkerheten anses dock inte 

önskvärt. Beslagsutredningen föreslår därför att kopiering ska införas som ett nytt 

tvångsmedel vilket då också garanterar den enskilde rätten att överklaga beslutet. Att 

låta kopiering instiftas som ett självständigt tvångsmedel, fristående från beslags-

institutet, löser också den problematik som vållats av att försöka överföra traditionella 

tankesätt på ny teknik. Det nya tvångsmedlet skulle således ta sikte på själva 

kopierings-åtgärden och inte på innehavet av kopian. 

Beslagsutredningen väljer nya vägar genom att föreslå att kopiering ska införas som 

ett eget tvångsmedel. Detta innebär i sin tur ökade rättssäkerhetsgarantier för den 

enskilde. Däremot utgör förslaget med att helt slopa beslagsförbudet i närståendefallen 

istället ett sämre läge för den enskilde. Utredningens överväganden visar återigen att det 

inte är en lätt uppgift att lyckas balansera å ena sidan intresset med att upprätthålla 

effektivitetsintresset inom den brottsutredande verksamheten och å andra sidan den 

enskildes intresse av att vara garanterad rättssäkerhet under en brottsutredning. 
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7 Beslag i IT-miljö – en dragkamp mellan integritet och 
effektivitet 

7.1 Inledning 
Vilka rättsliga befogenheter de brottsutredande myndigheterna har inom teknikens 

område följer av hur lagstiftningen är utformad. Samspelet mellan juridik och teknik har 

av den anledningen beskrivits utgöra en ”katt och råtta-lek”, där juridiken får kämpa för 

att hänga med i den tekniska utvecklingen.196 Frågan om vilken teknikanvändning som 

bör och inte bör lagregleras kan dock inte uteslutande styras av önskemål från de brotts-

bekämpande myndigheterna om utvidgade befogenheter, utan hänsyn måste också tas 

till integritetsperspektivet. Det kan därför vara bättre att reglera användningen av viss 

teknik som redan används än att acceptera att den används efter de brottsbekämpande 

myndigheternas fria skön.197 Det har sedan slutet av 1900-talet fram till idag pågått en 

dragkamp mellan å ena sidan den enskildes intresse för att skydda sin integritet och å 

andra sidan de brottsutredande myndigheternas intresse av att upprätthålla effektiviteten 

inom den brottsutredande verksamheten. Viljan att tillgodose det sistnämnda intresset 

har lett till utvecklandet av oreglerade arbetsmetoder inom den brottsutredande 

verksamheten, något som i sin tur lett till att den enskildes skydd för sin integritet har 

fått stå tillbaka. Det kan därmed påstås ha skett en förskjutning i intresseavvägningen 

mellan de två berörda intressena. I de kommande sex avsnitten diskuteras den teknik-

utveckling vilken skett sedan 1990-talet fram till idag – vilken redogjorts för i 

uppsatsens föregående delar – i relation till lagstiftarens roll, de brottsutredande 

myndigheternas effektivitetsintresse och det grundläggande skydd för den privata 

sfären, inom vilken den enskilde ska vara fredad från det allmännas intrång.  

                                            
 
196 Naarttijärvi, För din och andras säkerhet – Konstitutionella proportionalitetskrav och Säkerhets-

polisens preventiva tvångsmedel, s 504. 
197 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – några utvecklingslinjer, SvJT 2007 s. 55 f. 
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7.2 Avsaknad av reglering inom IT-miljön – ovilja eller okunskap 
från lagstiftarens sida? 

Uppsatsen tar i avsnitt fyra utgångspunkt från de lagstiftningsförslag vilka i början av 

1990-talet lades fram av Datastraffrättsutredningen. Förslagen utgjorde resultatet av det 

uppdrag som utredningen haft med att se över de processrättsliga frågorna gällande de 

straffprocessuella tvångsmedlen i förhållande till den starkt framväxande informations-

teknologin. Även om det var först under 1990-talet som IT fick sitt verkliga genomslag 

i samhället var fenomenet som sådant inte någon egentlig nyhet. Lagstiftning på IT-

området blev aktuellt i Sverige först på 1970-talet. Datastraffrättsutredningen 

konstaterade dock att det redan på ett långt tidigare stadie borde ha stått klart att IT 

skulle komma att få en sådan inverkan på samhällslivet att det funnits en befogad 

anledning att reglera denna företeelse genom lagstiftning, detta mot bakgrund av den 

utbredning av datorer och automatiserad databehandling som skett sedan slutet av andra 

världskriget.198 Vilket framgår av uppsatsens föregående delar maler lagstiftningens 

kvarnar än idag långsamt när det kommer till inrättande av rättslig reglering inom IT-

miljöns område. För att ta reda på varför det förhåller sig så och för att svara på frågan 

om det kan grunda sig i en ovilja eller en okunskap från lagstiftarens sida, är det 

nödvändigt att ge en bild av varför lagstiftningen från första början var så trögstartad på 

IT-området.  

Datastraffrättsutredningen fann tre möjliga förklaringar till varför det förhöll sig på 

det viset. Den första var att datorerna från början inte tillskrevs andra, om än mer 

avancerade, egenskaper än räkne- och skrivmaskiner. Med andra ord ansågs den nya 

tekniken inte ge upphov till något behov av ny lagstiftning. Den andra möjliga 

förklaringen som lyftes fram var att det visserligen fanns en insikt om att IT skapade 

rättsliga problem vilka gav upphov till ett lagstiftningsbehov, men att ett sådant arbete 

skulle bli alltför kostnadskrävande och komplicerat på bekostnad av de rationaliserings-

vinster som IT bidrog till, vinster vilka man inte var beredd att avstå ifrån. Ett 

komplicerat rättsligt skydd skulle dessutom riskeras att ersättas av ytterligare förfinad 

                                            
 
198 SOU 1992:110, s. 128. 
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teknik, varför det helt enkelt föreföll lättare att låta bli att lagstifta på området. Den 

tredje möjliga förklaringen, tillika den orsak vilken presenterades som den mest troliga, 

var att de uppkommande problem vilka den nya tekniken förde med sig också visade sig 

kräva svåra avvägningar av motstående intressen. Avvägningen tog sin utgångspunkt i 

en intressekonflikt mellan att dels lyckas tillvarata informationsteknologins utvecklings-

potential och säkerställa att denna utnyttjades till fullo, dels att skydda det öppna 

samhällets grundläggande politiska, ekonomiska och mänskliga värden från oklok och 

farlig användning av den nya tekniken och dess möjligheter till informationshantering. 

Det framhölls särskilt att: “varje rättslig lösning måste vara tillräckligt flexibel för att 

balansera dessa motstående intressen.”199 

Datastraffrättsutredningen följde sedan upp detta resonemang med en intressant 

poäng, nämligen att det paradoxalt nog kunde anses finnas ett visst värde i att lag-

stiftaren inte handlade allt för snabbt. Detta utvecklas med att när människor ställs inför 

en ny och komplex teknik kan det ta sin tid, innan rimligt samförstånd kan nås om en 

önskad lagreglering i IT-miljön. Det ansågs vidare att för en sådan reglering skulle 

kunna uppnå avsedd verkan måste den bygga på omprövade värderingar och intresse-

avvägningar mellan exempelvis effektivitet och integritet.200 

Det tyngst vägande skälet till att lagstiftningen avseende IT-miljö inte utvecklades i 

samma raska takt som tekniken förefaller således vara att lagstiftaren inte ville förhasta 

sig utan istället avvakta och bygga upp kunskapen om vilka intresseavvägningar mellan 

effektivitet och integritet som den nya tekniken skulle ge upphov till. Lagstiftaren har 

nu haft drygt 25 år på sig att pröva och ompröva sina värderingar och väga motstående 

intressen mot varandra. Frågan är om 25 år varit tillräckligt för att nå “rimligt 

samförstånd” gällande ny lagstiftning inom IT-miljön. De kommande avsnitten tjänar 

till att ge en bild av hur det förhåller sig på den punkten. 
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7.3 Kopiering - ett straffprocessuellt tvångsmedel utan stöd i lag? 
7.3.1 Tvångsmedelsanvändning utan stöd i lag eller endast oreglerade arbetsmetoder? 
Av det förhållandet att lagstiftningen halkat efter tekniken när det gäller hur de straff-

processuella tvångsmedlen – däribland beslag – ska tillämpas i IT-miljö följer att de 

brottsutredande myndigheterna utvecklat oreglerade arbetsmetoder vilka säkrar 

effektiviteten inom den brottsutredande verksamheten. Detta kan dock vara 

problematiskt sett ur den enskildes rättssäkerhetsperspektiv.  

Att de brottsutredande myndigheterna använder sig av metoder på teknikområdet 

vilka till sin natur är tveksamma ur integritetssynpunkt utan att det finns något 

uttryckligt lagstöd för dem är inte någon nyhet. Som exempel på sådana metoder som 

varit föremål för diskussion ur integritetssynpunkt kan nämnas användning av 

utrustning för avlyssning i form av dolda kroppsmikrofoner, utrustning för 

positioneringsbestämning och hemlig upptagning av samtal i vilket den som innehar 

utrustningen själv deltar. I 2003 års delbetänkande från Beredningen för rättsväsendets 

utveckling, Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen, lades förslaget 

fram att sådana metoder skulle regleras i lag – och inte som då, fortsätta att användas 

utan uttryckligt lagstöd.201 Ett snarlik diskussion pågår idag kring frågan om huruvida 

kopiering av elektroniskt lagrad information ska lagregleras i form av ett straff-

processuellt tvångsmedel eller – som idag – förbli en oreglerad arbetsmetod för de 

brottsutredande myndigheterna. Mellan förslagen har 15 år passerat och bedömnings-

grunderna är desamma, men inte nödvändigtvis bedömningarnas utfall. 

2003 års förslag grundade sig i bedömningen om huruvida arbetsmetoderna kunde 

anses stå i strid mot gällande rätt på så vis att de kunde vara att betrakta som 

inskränkningar i den enskildes integritet. Utgångspunkten i bedömningen togs i 

regeringsformens andra kapitel avseende de grundlagsstadgade rättigheterna. Någon 

konflikt ansågs inte föreligga i förhållande till den rätt till privatliv som uppställdes i 

den då gällande bestämmelsen i 2 kap. 6 §. Något krav på lagstöd ansågs därför inte 

finnas av den anledningen.202 Bestämmelsen har sedan dess genomgått en reformering 
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och har fått ett förstärkt integritetsskydd vid användning av straffprocessuella tvångs-

medel i vissa situationer. Det förstärkta skyddet tar sikte på situationer då intrånget sker 

utan den enskildes vetskap.203  

Kopiering av elektroniskt lagrad information kan, men behöver inte, ske utan den 

enskildes vetskap. Det kan därför inte sägas att kopiering av elektroniskt lagrad 

information generellt är en sådan åtgärd som faller inom det förstärkta integritets-

skyddets tillämpningsområde. Att den drabbade äger kännedom om åtgärden innebär 

emellertid inte per automatik att denne dessutom ger sitt samtycke till det intrång som 

åtgärden innebär. Ett integritetsintrång vid behandling av uppgifter som rör den enskilde 

är som regel att anse som större om behandlingen av uppgifterna sker utan den 

enskildes samtycke, än om det sker med dennes medgivande.204 Det faktum att ett 

integritetsintrång faller utanför tillämpningsområdet för det förstärkta skyddet innebär 

inte desto mindre att den drabbade saknar skyddsintresse ur rättsligt hänseende. En 

åtgärd från det allmännas sida gentemot en enskild – vilken innebär ett integritetsintrång 

– upplevs inte av den enskilde som ett mindre intrång bara för att det den aktuella 

åtgärden inte omfattas av det förstärkta skyddet. Effekten av åtgärden är med andra ord 

densamma för den enskilde oavsett hur åtgärden kategoriseras i rättsligt hänseende. 

Beredningen för rättsväsendets utveckling fann visserligen att något skydd för de 

ifrågavarande åtgärderna inte uppställdes i 2 kap. 6 § regeringsformen, men däremot 

fanns det betänkligheter kring metodernas förenlighet med Europakonventionens artikel 

8.205 Dessa betänkligheter gick i linje med den ståndpunkt som Buggningsutredningen 

intagit gällande de brottsutredande myndigheternas möjlighet till inspelning och av-

lyssning av samtal där samtalspartnern är ovetande om åtgärden. Uttryckligt lagstöd för 

den beskrivna åtgärden saknades. Buggningsutredningen gjorde bedömningen utifrån 

Europadomstolens dom år 1992 i fallet A mot Frankrike – där en sådan liknande åtgärd 

funnits utgöra en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen – att sådana risker 

förelåg för intrång i enskildas personliga integritet att åtgärden, vilken kallades annan 
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teknisk avlyssning, borde regleras som ett straffprocessuellt tvångsmedel.206 Utifrån 

denna bedömning skulle man kunna tro att alla åtgärder vilka riskerar att utgöra 

liknande intrång i den personliga integriteten skulle kräva lagstöd. Beredningen för 

rättsväsendets utveckling lyfte emellertid fram det faktum att så länge klargörande rätts-

fall saknas från Europadomstolen går det inte att fastställa om ett visst förfarande är 

förenligt med bestämmelserna i artikel 8 eller inte.207 Det kunde därför inte slås fast att 

de övriga metoderna stod i klar strid mot artikeln.  

När det istället gäller Europadomstolens syn på kopiering av elektronisk lagrad 

information kan vägledning tas ifrån fallet Wieser och Bicos Beteiligungen GmBH mot 

Österrike. I fallet behandlade Europadomstolen att behandla frågan om husrannsakan 

och beslag i IT-miljö utifrån artikel 8 i Europakonventionen. Elektroniskt lagrad 

information hade tagits i beslag genom att informationen hade kopierats. Gällande 

frågan om åtgärden hade stöd i lag uttalade domstolen att för att kravet på lagstöd ska 

vara uppfyllt måste det finnas någon grund i nationell rätt för åtgärden. Bedömningen 

ska inte begränsas till enbart vad som är skrivet i lagtext utan hur kompetenta domstolar 

tolkar lagen. Österrikisk rätt innehöll inga specifika bestämmelser om husrannsakan och 

beslag av elektronisk data men specifika bestämmelser fanns för beslag av föremål och 

traditionella handlingar. Genom nationell domstolspraxis hade bedömningen gjorts att 

dessa regler också var tillämpliga på elektroniskt lagrad information. På den grunden 

fick åtgärden anses ha stöd i lag. Domstolen fann det dock som anmärkningsvärt att 

samma skyddsåtgärder för den enskilde inte uppställdes vid beslag av traditionella 

handlingar som för beslag av handlingarnas elektroniska motsvarigheter. Domstolen 

fann slutligen att en överträdelse skett av artikel 8 eftersom beslag av elektroniska 

handlingar inte garanterade den enskilde samma skydd som vid beslag av traditionella 

handlingar.208  

Omständigheterna i det österrikiska fallet skiljer sig från förhållandena i svensk rätt 

då kopiering av elektroniskt lagrad information idag sker fristående från beslags-
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institutet eftersom det vid kopiering av elektroniskt lagrad information inte sker någon 

besittningsövergång i den bemärkelsen som krävs för att det ska vara frågan om ett 

beslag. Eftersom någon tradition av ett fysiskt föremål – det vill säga den elektroniska 

informationsbäraren – inte sker, sker inte heller någon inskränkning av egendoms-

skyddet för den enskilde. Kopiering kan på den grunden inte fullt ut likställas vid 

beslag, däremot får de brottsutredande myndigheterna tillgång till samma information 

vid kopiering av innehållet på en elektronisk informationsbärare, som de skulle fått om 

de tog hela informationsbäraren i beslag. Beslagsutredningen har av den anledningen 

ut-talat att inskränkningen i privatlivet är densamma vid kopiering som vid beslag.209 

Mot den bakgrunden får kopiering av elektroniskt lagrad information inte bara anses 

utgöra ett intrång i den enskildes integritet vilken skyddas av artikel 8 utan kopieringen 

får där-utöver – eftersom den sker fristående från beslagsinstitutet –  anses företas utan 

lagstöd, i strid mot artikel 8.  

Att det idag, år 2018, ens är möjligt för de brottsutredande myndigheterna att rutin-

mässigt utföra en sådan åtgärd som kopiering utgör, vars effekt är långtgående intrång i 

den personliga integriteten, är mycket anmärkningsvärt. Det förefaller än mer 

anmärkningsvärt att detta förhållande –  ännu –  inte blivit föremål för prövning av 

Europadomstolen och arbetsmetoden blivit ställd på sin spets. Kanske är det i själva 

verket just därför som kopiering kan fortsätta att användas som arbetsmetod, trots att 

den saknas rättsligt stöd. De brottsutredande myndigheterna kan i frågan sägas ha 

anammat synsättet: ”Det går så länge det går..”, vilket i det här fallet innebär att 

kopiering kommer att göras så länge ingen – det vill säga lagstiftaren eller Europa-

domstolen – uttryckligen säger att åtgärden inte är tillåten, eller i alla fall inte är tillåten 

utan lagstöd. 

Krav på lagstöd vid myndighetsutövning gentemot enskilda följer inte enbart av 

enskilda bestämmelser så som artikel 8 i Europakonventionen utan utgör i sig själv en 

allmän rättsstatsprincip. Den återstående delen av Beredningen för rättsväsendets 

utvecklings bedömning utgjordes därför av arbetsmetodernas förenlighet med den i 1 

kap. 1 § regeringsformen föreskrivna legalitetsprincipen. Utredningen konstaterade att 
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det knappast kunde slås fast att dåvarande arbetsmetoder stred mot legalitetsprincipen 

eftersom de brottsutredande myndigheternas arbete naturligtvis inte i detalj kan slås fast 

i lag. Utredningen konstaterade dock att det torde ligga i linje med den bakomvarande 

tanken till legalitetsprincipen att de aktuella arbetsmetoderna reglerades i lag.210  

När det gäller kopiering av elektroniskt lagrad information skiljer sig inte intrånget i 

den enskildes rättsfär ifrån om beslag skulle göras av en traditionell informationsbärare, 

vilken skulle innehålla samma information. Det går inte enbart att se till den vinst som 

en åtgärd skänker åt de brottsutredande myndigheterna utan uppmärksamhet måste 

också ges åt de verkningar som åtgärden åsamkar den enskilde. Det vore därför ur rätts-

säkerhetssynpunkt förkastligt att kategorisera kopiering av elektroniskt lagrad 

information som enbart en oreglerad arbetsmetod och blunda för vad det egentligen är, 

nämligen ett straffprocessuellt tvångsmedel vilket idag företas utan stöd i lag.  

7.3.2 Ett tvångsmedel som inte finns kan inte heller överklagas 
Av den omständighet att kopiering av elektroniskt lagrad information – med hänsyn till 

den integritetsinskränkningen som åtgärden innebär – är att se som en åtgärd jämförbar 

med beslag, innebär den i dagsläget en avsevärd försämring av de rättssäkerhets-

garantier som ska vara förbundna med användning av straffprocessuella tvångsmedel. 

Försämringen består dels i att åtgärden företas utan lagstöd, dels att en åtgärd på grund 

av avsaknaden av lagstöd inte heller går att överklaga. I brist på tvångsmedelsreglering 

vilken uttryckligen tillvaratar den enskildes intresse vid kopiering av elektroniskt lagrad 

information har försök gjorts med att rita upp riktlinjer för ett så rättssäkert förfarings-

sätt som möjligt inom de brottsutredande myndigheternas praktiska verksamhet. 

Justitiekanslern har uttryckt att en åklagare normalt bör avstå från att kopiera material 

och häva ett beslag om det finns skäl som ger anledning att förmoda att den drabbade 

kan komma att begära rättens prövning av beslaget.211 Utifrån ett sådan synsätt kan det 

konstateras att den enskilde visserligen ges en möjlighet att bevaka sina intressen så 

länge beslaget består. Men bedömningen om när den enskilde ”kan förmodas” vilja göra 

detta lämnas till de brottsutredande myndigheterna att bestämma. Det kan knappast 
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sägas ligga i de brottsutredande myndigheternas intresse att beslag överklagas, varför 

bedömningar i sådana fall skulle riskera att bli godtyckliga, till men för den enskilde. 

Rätten att överklaga en åtgärd när det handlar om betydande intrång i en enskilds 

rättssfär och personliga integritet borde vara absolut. Bedömningen om när den enskilde 

ska ha rätt att överklaga ett beslut om en sådan åtgärd borde därför inte uteslutande vara 

föremål för en bedömning i de brottsutredande myndigheternas försorg. En sådan 

lösning skulle rimma illa med att rätten ska vara förutsägbar och alla ska behandlas lika 

inför lagen.  

När det handlar om Sveriges konventionsåtaganden i förhållande till Europa-

konventionen uppställs en ytterligare rättssäkerhetsgaranti genom artikel 13, rätt till 

effektiva rättsmedel. Innebörden av artikeln är att om en i konventionen föreskriven 

rättighet kränks ska denna kränkning kunna tas upp till prövning inför nationell 

myndighet eller domstol. Europadomstolen har ansett att så länge legalitetskravet är 

uppfyllt ska tvångsåtgärder mot enskilda accepteras om det samtidigt garanteras 

effektiva rättsmedel.212 När det gäller kopiering som bevissäkringsmetod inom de 

brottsutredande myndigheternas verksamhet brister det alltså ur konventionssynpunkt 

inte enbart avseende kravet på lagstöd utan också i möjligheten till att få kränkningen 

prövad inför domstol. Utifrån Europadomstolens fall Wieser och Bicos Beteiligungen 

GmBH mot Österrike, vilket redogjordes för i avsnitt 7.3.1, kan den svenska ordningen, 

där den enskilde ges ett betydligt sämre skydd för information som säkras i elektronisk 

form än om samma information skulle vara lagrad i traditionell mening, överhuvudtaget 

inte anses förenlig med konventionskraven. 

Mot bakgrund av det som hittills redogjorts för angående kopiering går det att 

konstatera att det inte bara är behövligt utan också nödvändigt att kopiering som arbets-

metod ses över. Att som Beslagsutredningen föreslår, att instifta ett nytt tvångsmedel 

för kopiering, skulle råda bot på de problem som kopiering i oreglerad form idag med-

för för den enskildes rättssäkerhet. Då tidigare förslag till att reglera användningen av 

straffprocessuella tvångsmedel inom IT-miljön genom åren inte genomförts utan endast 

blivit liggandes och att samla damm får man därför hoppas att Beslagsutrednigens 
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förslag inte går samma öde till möte utan faktiskt bli föremål för lagstiftningsåtgärder, 

åtgärder vilka inte bara skulle innebära att de brottsutredande myndigheternas arbets-

metoder ges lagstöd utan vilka även skulle stärka den enskildes rättssäkerhet.  

7.4 En förskjutning i intresseavvägningen mellan integritet och 
effektivitet 

Genom att i nationell grundlag och internationella konventioner uppställa bestämmelser 

till skydd för den enskilde begränsas de brottsutredande myndigheternas möjligheter att 

tillgripa tvång mot individen. Bestämmelserna ska uppställa garantier mot att den 

enskilde utsätts för lidande, maktmissbruk och godtycklig myndighetsutövning. Som en 

direkt följd av att dessa garantier upprätthålls begränsas samtidigt de brottsutredande 

myndigheternas effektivitet. Av den anledningen uppstår en risk att skyddsreglerna för 

den enskilde tänjs och tolkas till de brottsutredande myndigheternas förmån.213 Det kan 

konstateras att dagens samhälle ser idag väsentligt annorlunda ut än vad det gjorde när 

rättegångsbalkens regler om beslag utformades. Trots den teknikutveckling som skett 

och trots att tekniken idag är en integrerad del av samhället har inte några förändringar 

företagits avseende beslagsbestämmelsernas tillämplighet i IT-miljö. Det innebär inte 

desto mindre att de brottsutredande myndigheterna i praktiken måste finna vägar för att 

upprätthålla effektiviteten inom så väl den traditionella miljön som inom IT-miljön. Har 

då bristen på handfasta regler i lagbestämmelserna avseende beslag i IT-miljö lett till att 

de brottsutredande myndigheterna tvingats till att tänja och tolka de befintliga 

bestämmelserna till den enskildes nackdel för att säkra effektiviteten? Från de 

utredningar som lyfts fram under uppsatsens föregående delar går det att skönja en 

sådan trend. För att synliggöra denna utveckling ska några exempel lyftas fram där det 

tydligt går att utläsa att det skett en förskjutning i intresseavvägningen mellan integritet 

och effektivitet.  

Ett sådant exempel på att det skett en förskjutning mellan integritets- och 

effektivitetsintresset är synen på var tyngdpunkten ska anses ligga vid en 
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proportionalitetsbedömning beträffande beslag. Om bandet backas till 1990-talet kan 

det konstateras att det då inte rådde några tveksamheter om utfallet av en sådan 

bedömning, trots – eller kanske tack vare – att IT var något förhållandevis nytt för 

lagstiftaren att hantera. Den ståndpunkt som Datastraffrättsutredningen gjorde gällande 

var att det skulle anses oproportionerligt att beslagta en hel dator när det endast var en 

fil som var av intresse för brottsutredningen.214 Sedan dess har rättstillämpningen svängt 

och proportionalitetsprincipen bedöms på motsatt sätt. Dagens datorer innehåller mer 

information – inte minst av integritetskänslig karaktär – än vad de gjorde för 25 år 

sedan. Det förhållandet borde rimligen också innebära att mer skulle tala emot att 

beslagta en hel dator i de fall där endast en mindre del, till exempel en datafil, är av 

intresse för brottsutredningen. Istället har intressevägningen tippat över till att sätta de 

brottsutredande myndigheternas effektivitet i första rum. Detta förhållande går att utläsa 

ur ett beslut från Justitieombudsmannens från 2008. Av beslutet följer att det visserligen 

är tillåtet att under en husrannsakan söka efter information i en dator, men att det på 

grund av den stora mängden information som vanligtvis finns i dagens datorer, inte är 

ett arbetssätt som är praktiskt genomförbart i verkligheten. Att beslagta hela datorn blir 

således en nödvändig förutsättning för att kunna säkerställa en effektiv brotts-

bekämpning.215 Menet för den enskilde vid en sådan åtgärd anses numera underordnat 

den vinst som åtgärden innebär ur brottsutredningssynpunkt, vilket utan djupare efter-

tanke måste anses mycket anmärkningsvärt. 

Ett annat tydligt exempel där det går att säga att en förskjutning i 

intresseavvägningen mellan integritet och effektivitet har skett är hur synen på 

meddelanden mellan närstående har förändrats. Ändamålet bakom beslagsförbudsregeln 

i 27 kap. 2 § rättegångsbalken är att skydda förtroligheter mellan den misstänkte och 

personer vilka faller inom vissa i bestämmelsen uppräknade personkretsar, däribland 

närstående. Intresseavvägningen mellan att å ena sidan låta den enskilde åtnjuta skydd 

för information utväxlad med närstående och å andra sidan ge de brottsutredande 

myndigheterna tillgång till samma information i brottsutredningssyfte bedömdes för tio 
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år sedan med starka skäl väga över till den misstänktes fördel. Justitieombudsmannen 

uttalade 2008 i ett beslut gällande beslagsförbudsregelns tillämplighet i närståendefallen 

– beslutet gällde en misstänkt och dennes före detta maka – att skälen för att behandla 

elektroniska dokument på samma sätt som traditionella dokument ska anses så starka att 

de väger tyngre än de brottsutredande myndigheternas intresse att få tillgång till 

informationen.216 Den praktiska innebörden av denna bedömning blev att någon åt-

skillnad inte skulle göras mellan meddelanden i traditionell form och meddelanden i 

elektronisk form. Knappt tio år senare har nu Beslagsutredningen lagt fram förslaget att 

helt avskaffa beslagsförbudsregeln i närståendefallen.217 Bakgrunden är att teknik-

utvecklingen resulterat i att bevisning om brott i många fall finns i kommunikation 

mellan närstående. Beslagsutredningen menar därför att det utifrån dagens kontext 

skulle te sig orimligt om meddelanden mellan närstående inte kunde tas i beslag.218 

Intresseavvägningen skiljer sig nu väsentligt åt jämfört med den bedömning Justitie-

ombudsmannen gjorde för nästan tio år sedan. Beslagsutredningen menar, tvärtemot det 

som då uttalades, att fördelarna idag är så stora för de brottsutredande myndigheternas 

intresse av att bedriva effektiva brottsutredningar att det gott och väl väger upp den 

ökning av intrånget i enskildas förhållanden som ett slopande av närståenderegeln skulle 

innebära.219 Det skulle nästan kunna sägas att lagstiftaren här vänder kappan efter 

vinden på ett sätt som inte är helt klädsamt då den enskildes ”rättighetskostym” 

samtidigt ska uppbäras med grace. 

Det tredje exemplet som ska lyftas fram innebär inte fullt ut en försämring sett ur den 

enskildes integritetssynpunkt, likväl inte heller en fullt tillfredställande förbättring. I 

avsnitt 5.2 lyftes de skiftande åsikter fram, vilka framhållits i frågan kring huruvida en 

intern undersökning av en beslagtagen elektronisk informationsbärare får företas eller 

inte. Det råder oenighet kring om minnet, där informationen finns lagrad, ska anses ut-

göra ett ”slutet utrymme” i den bemärkelsen som kräver ett beslut om husrannsakan för 
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att göra informationen tillgänglig220 eller – som den rådande uppfattningen idag inom 

den brottsutredande verksamheten – att den elektroniskt lagrade informationen blir 

tillgänglig när de brottsutredande myndigheterna fått tillgång till informations-

bäraren.221 För den enskilde innebär skillnaden mellan de olika synsätten dels en 

skillnad i hur starkt skydd som ges mot att åtgärden får vidtas, dels om den enskilde ges 

rätt att närvara vid undersökningen. För den enskilde är det i båda avseendena mer för-

delaktigt om det skulle anses krävas ett beslut om husrannsakan eftersom det för beslut 

om husrannsakan ställs upp högre krav än vad det gör för beslut om beslag och att den 

enskilde ges en närvarorätt vid husrannsakan till skillnad från avsaknaden av en sådan 

rätt då beslag verkställs. Beslagsutredningen har därför föreslagit att en närvarorätt vid 

undersökning av beslagtagna elektroniska informationsbärare införs.222 Om förslaget 

skulle få genomslag i lagstiftningen skulle den enskilde visserligen åtnjuta ett bättre 

skydd än vad som ges idag. På grund av att IT-relaterade beslag idag är mycket vanliga 

till följd av den teknikutveckling som skett menar emellertid Beslagsutredningen att 

denna närvarorätt ur effektivitetssynpunkt för de brottsutredande myndigheterna dock 

inte kan vara absolut. Skulle den vara det skulle den medföra kännbara effektivitets-

förluster. Därför grundar sig förslaget endast i en begränsad närvarorätt för den person-

krets som omfattas av beslagsförbudsbestämmelsen i 27 kap. 2 § rättegångsbalken.223 

Från dessa tre exempel är det enkelt att se en gemensam nämnare bakom den för-

skjutning i intresseavvägningen som skett, nämligen teknikutvecklingen. Teknik-

utvecklingen ställer nya krav på de brottsutredande myndigheterna för att de ska kunna 

upprätthålla effektivitetskravet i den brottsutredande verksamheten. Den enskildes 

integritet har däremot inte i faktisk mening blivit mindre skyddsvärd i takt med teknik-

utvecklingen, detta till trots har en försämring blivit en realitet för den enskildes skydd 

för sin integritet till följd av att tekniken ställer högre krav på de brottsutredande 

myndigheternas befogenheter inom IT-miljön. Naarttijärvi menar att proportionalitets-

principen – förutom att skydda den enskildes rättigheter – samtidigt kan innebära att 
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mindre allvarliga och mer perifera intrång kan tillåtas när detta motiveras av tydliga 

motstående intressen.224 Av den utveckling som skett gällande beslagsinstitutets 

tolkning och tillämpning i den brottsutredande verksamheten går det tydligt se att 

förekomsten av mindre allvarliga intrång till slut blir så många att de är att betrakta som 

något normalt; något som den enskilde förväntas finna sig i. Hur kan då denna för-

skjutning i intresseavvägningen mellan integritet och effektivitet ha fått en så stark 

genomslagskraft? En möjlig förklaring kan ges i att den som förespråkar ett behov av att 

nya åtgärder ska få vidtas använder effektivitetsvinster som ett argument för att 

åstadkomma en förändring i en riktning som talar för den aktuella åtgärden,225 detta kan 

förstås mot den bakgrund att det framförallt är de brottsutredande myndigheterna vilka 

är drivande i frågor som rör utökade befogenheter inom ramen för förundersöknings-

förfarandet, utan konkurrens från ”de brottsmisstänktas lobbygrupp”.  

7.5 Teknikneutral lagstiftning – framtidssäkring för brottsutredande 
myndigheter eller ett ökat hot mot den enskildes integritet? 

Redan på 1980-talet, ett årtionde innan IT:n fick sitt riktiga genomslag i samhället på 

1990-talet, förde lagstiftaren en diskussion angående vilken ställning som skulle intas i 

förhållande till användning av datateknikens möjligheter. De val som gjordes i frågan 

ansågs viktiga eftersom de skulle påverka vilket samhälle som sedan skulle följa.226 

Framgången av de val som gjordes ansågs beroende av hur den tekniska utvecklingen 

skulle förmå följas och hur problemet med att säkra medborgarnas personliga integritet 

skulle lösas. Det ansågs därför vara av särskild vikt att slå fast att utvecklingen inte 

kunde överlåtas åt vare sig ”de fria marknadskrafterna” eller ”den tekniska 

utvecklingen.”227 När sedan 1990-talet kom och den nya informationsteknologin blivit 

allt mer utbredd i samhället framhöll Datastraffrättsutredningen istället som det 

viktigaste skälet till att lagstiftning inte vidtagits på IT-området att ett komplicerat 
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rättsligt skydd skulle riskera att snart behöva bytas ut på grund av den snabba 

utvecklingen av ny förfinad teknik.228 Utifrån detta skulle det kunna påstås att lag-

stiftarens passivitet på IT-området ledde till en förlorad kontroll över utvecklingen, 

vilken istället kom att tas över av tekniken, tvärtemot vad som ansetts önskvärt ett 

decennium tidigare.  

Kanske är det på grund av oviljan att ta tag i det svåra och outforskade samt den 

efterföljande passiviteten som gör att det såhär drygt 30 år senare kan konstateras att 

tekniken ännu inte hittat sin väg in i rättegångsbalkens 27:e kapitel gällande beslag. 

Rättegångsbalkens bestämmelser har mot den bakgrunden beskyllts för att vara 

knapphändiga och abstrakta, vilket inte minst medfört tillämpningssvårigheter. 

Lindberg menar å andra sidan att det förmodligen är just tack vare detta som regleringen 

har kunnat överleva så länge, trots den teknikutveckling som skett.229 Det måste dock 

finnas en gräns för när äldre lagstiftning inte längre kan anses tillräcklig utan uttjänt och 

i behov av att förkastas. Teknikutvecklingen medför inte endast en ökad mängd digital 

bevisning utan den öppnar såväl för ökade möjligheter att samla in och lagra 

information, något som i sin tur kan komma att kräva att nya tvångsmedel behöver 

inrättas. Likväl skapar den nya användningsområden för gamla tvångsmedel – vilka lag-

stiftaren inte hade kunnat förutse vid inrättandet – vilket innebär att en utvidgning av 

dessa måste göras.  

Oavsett om det handlar om att inrätta nya tvångsmedel eller utvidga redan befintliga 

sådana aktualiseras frågan om lagreglering.230 Frågan om lagreglering leder i sin tur in 

på frågan huruvida lagstiftning bäst låter sig utformas när ny teknik påkallar lag-

stiftarens uppmärksamhet, inte minst när det gäller att utforma beslagsbestämmelserna 

så att de låter sig tillämpas inom IT-miljön. Lagstiftaren ställs därmed inför valet av om 

lagstiftningen ska vara teknikneutral eller teknikspecifik. 
Teknikneutral lagstiftning kännetecknas av att den beskriver teknikens karaktärsdrag 

i form av ändamål, funktion och effekt i generella, vaga och öppna ordalag. Teknik-

                                            
 
228 SOU 1992:110, s. 128. 
229 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – några utvecklingslinjer, SvJT 2007 s. 55. 
230 A. a., s. 55 f. 
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specifik lagstiftning å sin sida delar istället in olika typer av teknik i tydliga 

kategorier.231 Vilken av dessa två inriktningar som ska anses ha företräde framför den 

andra är av särskild betydelse vid inrättande av ny tvångsmedelslagstiftning, eftersom 

det är en utmaning i sig för de brottsbekämpande myndigheterna att hålla sig ajour med 

de senaste framstegen inom teknikområdet.232 Ett bakomliggande argument för att låta 

lagstiftningen vara teknikneutral är att den ska förbli konsekvent och därmed inte heller 

behöva utelämna teknikområden som i vilket fall skulle regleras på samma sätt. Det är 

med andra ord teknikens effekt som står i centrum och inte specifika tekniska funktioner 

som är av betydelse.233 Ett annat argument som talar för en teknikneutral lagstiftning är 

att den behövs för att hålla jämna steg med teknikutvecklingen och att lagstiftaren i 

annat fall hamnar på efterkälken,234 på grund av att lagstiftaren sällan besitter sådan 

kunskap som krävs om avancerad ny teknik. Stiftandet av teknikneutrala lagar passar 

därför väl då de inte ställer krav på att lagstiftaren ska besitta sådan spetskompetens.235 

Förespråkarna för att istället låta lagstiftningen vara teknikspecifik menar att tekniken i 

stor utsträckning påverkar det mänskliga beteendet, men att denna påverkan skiljer sig 

mellan olika typer av teknik och att det därför är nödvändigt att behandla olika typer av 

teknik på olika sätt. Lagstiftningen låter sig därför bäst göras när den nya tekniken 

studerats så att juridiken kan skräddarsys utifrån den rätta kontexten.236  

Den linje som lagstiftaren intagit sedan 1990-talet har varit av teknikneutral karaktär. 

Datastraffrättsutredningen var av den ståndpunkten att lagstiftaren så långt som möjligt 

skulle undvika att särreglera IT-området eftersom skilda regelsystem för traditionella 

objekt respektive IT-objekt skulle föra med sig gränsdragningsfrågor. En detaljreglering 

inom den processrättsliga delen ansågs därför inte önskvärd eftersom lagring, 

överföring och åtkomst av uppgifter i olika system skiljer sig avsevärt åt.237 Mot denna 

                                            
 
231 Ohm, The Argument Against Technology-Neutral Surveillance Laws, Texas Law Review 2010, 

s. 1687.  
232 A. a., s. 1688.  
233 A. a., s. 1691.  
234 A. a., s. 1692.  
235 A. a., s. 1694.  
236 A. a., s. 1695.  
237 SOU 1992:110, s. 343. 
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bakgrund kan man dock fråga sig huruvida lagstiftarens försök under de senaste 

årtiondena med att försöka pressa in ny teknik i regelverket för traditionella föremål kan 

anses framgångsrik. Det har inte främst handlat om att skapa ny teknikneutral lag-

stiftning utan snarare om en fortsatt tillämpning den äldre “teknikobefintliga” lag-

stiftningen. För att förstå ny teknik och för att kunna passa in den i lagstiftningen är det 

inte ovanligt att den ”förkläs” i en skepnad av redan existerande företeelser. 

Användandet av metaforer blir då vanligt. Ett sådant exempel är att se på data som ett 

naturfenomen. Ett annat exempel är hur ”platsen” inuti en dator jämförts med ett slutet 

utrymme till vilken man kan ”gå in i”. Att vid ett första möte kategorisera in det som är 

nytt och okänt utifrån sådant vi redan äger bekantskap med är ett naturligt beteende, 

men att stanna kvar vid detta betraktelsesätt och inte skapa nya kategorier och lösningar 

kring det nya kan vara problematiskt, detta är inte minst fallet när det gäller att anpassa 

juridik till ny teknik. Att anpassa juridiken till ny teknik bör därför inte främst handla 

om att anpassa äldre bestämmelser till det nya utan istället att anpassa synen på juridik 

så att också nya synsätt tillåts ta plats. En parallell kan dras till upphovsrättsområdet där 

illegal fildelning, det vill säga olaglig delning av datafiler, jämförts med stöld av fysiska 

föremål. Jämförelsen förefaller dock problematisk eftersom det vid stöld sker en 

besittningsrubbning. När någon stjäl något förlorar samtidigt den bestulne föremålet. 

Vid fildelning sker endast en överföring av en kopia.238 Trots detta har olaglig ned-

laddning likställts med stöld av en fysisk produkt i svensk domstol i rättegången mot 

The Pirate Bay.239 Synsättet har dock blivit föremål för en massiv kritik.240  

Att likställa kopiering av elektroniskt lagrad information vid beslag har ur 

besittningshänseende dock inte låtit sig göras inom processrätten, varför istället 

kopiering förblivet en oreglerad arbetsmetod inom den brottsutredande verksamheten. 

Det får enligt Lindberg i sammanhanget anses bättre att reglera användningen av viss 

teknik som redan används än att acceptera att den används efter de brottsbekämpande 

                                            
 
238 Larsson, Metaphors and Norms – Understanding Copyright Law in a Digital Society, s. 96.  
239 Svea hovrätts dom av den 26 november 2010 i mål nr. B 4041-09. 
240 Larsson, Metaphors and Norms – Understanding Copyright Law in a Digital Society, s. 96.  
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myndigheternas fria skön.241 Eftersom samtliga tidigare förslag har förkastats när det 

gäller att anpassa beslagsinstitutet till IT-miljön måste förhoppningen vara att Beslags-

utredningens förslag går ett annat öde till möte. Det som talar för ett sådant utfall är att 

Beslagsutredningen – till skillnad från tidigare utredningar – insett att det inte går att 

pressa in ny teknik i gammal lagstiftning utan istället måste lagstiftningen anpassa sig 

till de rådande tekniska förhållandena. Någon kritik behöver inte uttryckligen framföras 

i sammanhanget. Det räcker att konstatera – mot bakgrund av de problem på området 

som uppsatsen behandlar –  att det tagit lagstiftaren 25 år att inse att ”teknikklossen” 

inte låter sig pressas in i hålet för den ”traditionella klossen”. Det är först när lag-

stiftaren slutar att forcera tekniken in till det traditionella synsättet som lösningen på 

problemet uppenbarar sig. En sådan lösning utgörs till exempel av Beslagsutredningens 

förslag med att låta skapa ett nytt straffprocessuellt tvångsmedel genom kopiering av 

elektroniskt lagrad information eftersom kopieringsförfarandet inte är förenligt med 

beslagsinstitutet då det inte sker någon besittningsövergång.  

Beslagsutredningen har dock inte frångått synen på fördelarna med en teknikneutral 

lagstiftning utan poängterat vikten av att lagstiftningen måste vara så teknikneutral och 

flexibel som möjligt för att utvecklingen på IT-området ska kunna mötas.242 En 

betydande nackdel med teknikneutral lagstiftning är emellertid att det sällan går att 

förutse att ett tvångsmedel kan komma att få ett kraftigt expanderbart tillämpnings-

område243, något som måste anses öka genom en teknikneutral lagstiftning. Att tvångs-

medelsbestämmelser genom teknikneutral lagstiftning blir flexibla bidrar givetvis till en 

ökad effektivitet inom de brottsutredande myndigheternas verksamhet. Detsamma kan 

knappast sägas vara fallet för den enskilde, för vilken en allt för utbredd flexibilitet i 

tvångsmedelsanvändning får anses vara detsamma som ”flexibel förutsägbarhet”, något 

som i realiteten får anses innebära dess raka motsats, vilket i högsta grad skulle strida 

mot både krav på legalitet och rättssäkerhet. En fördel med teknikspecifika lagar blir 

således att de har ett ”bäst-före-datum” vilken passeras så snart ny teknik aktualiseras. 

                                            
 
241 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – några utvecklingslinjer, SvJT 2007 s. 55 f. 
242 SOU 2017:100, s. 28. 
243 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel – några utvecklingslinjer, SvJT 2007 s. 55. 
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Lagstiftaren skulle därmed tvingas att kontinuerligt se över lagstiftningen, vilket i sig 

innebär en översyn av hur bestämmelserna tillämpas i praktiken. På tvångsmedelssidan 

skulle det innebära en kontinuerlig inblick i hur de brottsutredande myndigheternas 

använder de straffprocessuella tvångsmedlen i IT-miljön, vilket i sig skulle kunna 

utgöra en garanti för att regelverket inte missbrukas på bekostnad av den enskilde.244 
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8 Slutord 
Avslutningsvis kan det konstateras att lagstiftaren under de senaste 25 åren i stort sett 

stått och stampat på samma ställe utan att nå någon egentlig framgång när det gäller att 

lagstifta kring beslag på IT-området. De brottsutredande myndigheternas effektivitets-

intresse kan i vissa avseenden sägas ha fått företräde framför den enskildes intresse att 

ha ett fullgott skydd för sin integritet, detta kan i sin tur innebära en urholkning i de 

rättssäkerhetsgarantier vilka ska utmärka en rättsstat. Det kan å andra sidan inte inom 

ramarna för en rättsstat anses acceptabelt att de brottsutredande myndigheterna helt 

skulle sakna befogenheter inom ett så omfattande område som det vilken IT-miljön om-

sluter. Kanske finns det därför ingen riktig vinnare till följd av den nya tekniken utan 

istället endast två motstående intressen mot vilka lagstiftaren ska försöka att åsamka så 

lite men som möjligt genom att balansera lagstiftningen kring de straffprocessuella 

tvångsmedlen i IT-miljön. Denna balanseringsakt har hittills inte uppnått ett jämlikt 

läge. Kanske är det därför först när lagstiftaren upphör med att försöka pressa in den 

nya tekniken under de äldre bestämmelserna om straffprocessuella tvångsmedlen som 

den enskilde också ges möjlighet till skydd för sina rättigheter och också först då balans 

i lagstiftningen på IT-området kan förverkligas. 
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