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Abstrakt 
Vi lever idag våra liv allt mer på Internet, fler och fler saker överförs från den fysiska 
världen till att genomföras online. Men vad händer när brottsligheten hakar på 
samma fenomen och bevisen endast är digitala, kan publikationer från exempelvis 
Facebook användas som bevis vid en rättegång? För att klarlägga hur det ser ut i 
Sverige idag har tre IT-forensiker och en Internetspanare hos Polisen intervjuats för 
att få svar på de tekniska frågorna, samt en jurist och en åklagare för att få svar på de 
juridiska. Det visade sig finnas stor potential för användandet av sociala medier som 
bevis vid rättegång men det finns även en stor problematiken gällande just digitala 
bevis. Det är avsaknaden av spårbarhet som ger upphov till denna problematik, till 
exempel är det otroligt svårt att påvisa vem som skrivit eller gjort vad bakom 
datorskärmen. Utöver detta visade det sig också att den tekniska kunskapen och 
förståelsen hos vissa instanser inom det Svenska rättsväsendet ofta är väldigt låg. Detta 
ofta till grund av att utbildning inom digitala bevis lyst stort med sin frånvaro. Det är 
dock något som förväntas bli bättre och bättre ju närmre ett generationsskifte vi 
kommer. 
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1 Inledning 

Samhället är i ständig förändring till att bli allt mer digitaliserat för varje dag som går. 
Nya dörrar och möjligheter för digital kommunikation har öppnats, vilket både har 
sina positiva och negativa sidor. Många lägger idag ut information om större delen av 
sina liv på Internet, vilket man i sig skulle kunna skriva ett helt arbete om. Men detta 
arbete kommer att ha en inriktning på hur den information som publiceras online 
kan tänkas användas som bevis vid en rättegång. 
 

1.1 Bakgrund 

Under julen 2012 sändes ett nyhetsreportage på TV som berörde ämnet kring 
användandet av information som publicerats på sociala medier/Internet som digitala 
bevis vid rättegångar [1]. I det inslaget hävdade de att materialet och potentialen 
verkar finnas där men att det även finns en hel del frågetecken och problem som 
ställer till det rent praktiskt. Till en början kan det vara svårt att på ett korrekt och 
enkelt sätt säkra informationen rent tekniskt då många sociala medier väljer att 
spara sin information server-side, med detta menas att information sparas på externa 
servrar och alltså inte på den lokala enheten. Det innebär i praktiken att 
informationen många gånger inte är bundet inom landet utan servrarna det lagras på 
kan lika gärna vara placerade utomlands. Fördelar med detta är till exempel att man 
slipper onödig minnesåtgång på den lokala enheten och det gör det även lättare att 
reglera vem som har åtkomst till informationen och på så sätt alltså möjlighet till att 
manipulera eller radera den. Det kan alltså anses som både effektivt och säkert även 
när det gäller information över landsgränser dessutom medför försvåringar för 
exempelvis åklagare att få tillgång till den. Det blir en lång och tidskrävande process 
vilket orsakar svårigheter och förseningar för utredningar. Utöver dessa tekniska 
svårigheter verkar det även finnas en hel del okunskap och skepticism som gör att 
användandet av sociala medier som digitala bevis vid rättegång inte blivit vanligare än 
det idag är. 
 

1.1.1 Tidigare arbeten 

Området sociala medier i ett juridiskt sammanhang är relativt nytt vilket har gjort det 
svårt att hitta akademiska och vetenskapliga referenser inom området. En del bra 
publikationer finns men då inte specifika för Sveriges rättsväsen vilket gjort att de 
inte hjälpt så mycket som man skulle önska [2-5] Generellt inom området sociala 
medier finns det många akademiska arbeten gjorda men då främst med fokus på hur 
man ska använda sig av dem för marknadsföring av företag eller hur man ska använda 
det ur ett beteendeperspektiv [6][7 ].   
 
Angående tidigare arbeten och forskning kring ämnet digitala bevis har vi kunnat 
använda oss av boken Brott och digitala bevis, där författaren Stefan som erfaren 
Internetspanare inom polisen utförligt beskriver både för- och nackdelar med digitala 
bevis samt olika metoder för att tekniskt säkra den [8]. Boken har hjälpt oss att 



 

 

bekräfta mycket av det som våra intervjupersoner har berättat för oss. 

1.1.2 Avgränsningar 

För att inrikta arbetet och inte låta det bli allt för brett valdes att arbetet skulle 
fokusera på hur man i Sverige arbetar med att använda bevis från sociala medier i 
rättegångar och bortse från hur det ser ut internationellt. För att fördjupa vissa valda 
delar i arbetet så fokuserades det även mest kring det sociala mediet Facebook och 
utöver det lite om sociala medier i allmänhet. Detta eftersom Facebook går att 
använda på många olika sätt, både genom bild, text, GPS-incheckningar. Det är 
dessutom det sociala mediet som vi själva och människor i vår närhet använder sig av 
mest idag vilket gjorde det till mest intressanta. I avsnittet ”3.2 Intervjuer” används 
ofta begreppet digitala bevis i sin helhet och detta på grund av att intervjufrågorna 
ofta besvarades med svar som gällde digitala bevis i allmänhet. Bevis från sociala 
medier är en typ av digitalt bevis även om det även ingår en hel del annan typ av 
bevisning under det begreppet. 

1.1.3 Frågeställning 

– Hur används information från sociala medier i rättegång och hur går man tillväga 
för att tekniskt samla in dessa? 

– Anses icke-digitala bevis i större utsträckning som bättre bevis än digitala 
sådana och i så fall på vilka grunder? 
 
– Hur skiljer man mellan digitala och icke-digitala bevis juridiskt sett? 
 
– Hur presenterar man digitala bevis från sociala medier i en rättegång? 
 
– Vilka problem finns det med att använda sociala medier som bevis? 
 

1.1.4 Begrepp 

Sociala medier 
Ett samlingsnamn på kommunikation som tillåter användare att kommunicera direkt 
med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Genom sociala medier 
kommunicerar man till många personer samtidigt och exempel på detta kan vara 
bloggar, Internetforum, wikier, webbplatser för videoklipp, chattprogram och 
webbaserade fotodagböcker. Ofta äger företag de servrar som tillhandahåller 
webbtjänsten och lagrar informationen, medan användarna själva genererar 
webbplatsens innehåll och kommunicerar via den. Exempel på sådana tjänster är 
Facebook, MySpace, YouTube och Twitter [9]. 

Digitala bevis 

Allt bevismaterial som härrör från digitala tekniska miljöer, eller bearbetas och 
presenteras med hjälp av digital teknik. I de utbildningar som används för att 
specialistutbilda poliser och åklagare tillämpas denna definition: ”med digitala bevis 
eller elektroniska bevis avses information eller data som lagras i eller förmedlas av en 



 

 

elektronisk utrustning” [8]. 

1.2 Sociala medier i allmänhet 

Idag sker nästan all kommunikation övergripande i digital form, exempelvis via 
datorer och mobiltelefoner. Ett alldagligt uttryck som förklarar detta fenomen bra är; 
det som tidigare skedde på skolgården sker idag digitalt.  Förutom de vanliga 
funktionerna som SMS och telefonsamtal blir det även allt vanligare att man 
kommunicerar via Internet och därigenom främst via så kallade sociala medier. 
Den största av dessa sociala medier är idag Facebook med runt 1000 miljoner 
användare i hela världen och det är även den webbsida som tidigare nämnts är den 
som arbetet kommer fokusera mest på [10]. 
Facebook är en webbsida där man skapar en personlig profil med sitt eget namn och 
som man sedan kan välja att publicera information av olika slag på. Denna 
information kan man välja att publicera så att andra får möjlighet till att läsa och 
kommentera, vem som erbjuds möjlighet till detta kan man bestämma själv i sina 
sekretessinställningar men över lag så är det begränsat till sina “vänner”1. Utöver 
detta erbjuder Facebook även andra möjligheter som exempelvis att kommunicera 
med andra användare i en chatt-liknande funktion. På detta sätt genomströmmar stora 
mängder av information sociala medier, information som många gånger skulle kunna 
tänkas vara till stor nytta vid exempelvis utredningar av misstänkt brottslighet. 
Svårigheten med denna typ av bevisning är dock alltid att bevisa just vem som 
publicerat eller skrivit vad, vem var det egentligen som satt bakom datorn? [11]. 
Man måste vara medveten om att en online-profil i sig inte är fysiskt knuten till en 
person, det skulle kunna vara så att någon har skapat en profil i någon annans eller 
falskt namn. En annan enkel sak kan vara att man har glömt logga ut från sitt konto 
på en allmän dator vilket kan ge obehöriga tillgång till det. Detta är något som har 
slagit igenom mycket på senaste tiden, främst mellan ungdomar, och det kallas i 
samband med Facebook för en “facerape”. Detta innebär att man vid åtkomst av 
annan persons konto publicerar text eller bild för att andra ska tro att det i själva 
verket är personen som äger kontot som har publicerat det. Detta görs oftast som en 
kul grej men det är något som faktiskt är juridiskt lagstiftat som dataintrång och är 
något som kan komma att försvåra en eventuell utredning [12]. 

1.3 Potential vid rättegång 

Eftersom vi i Sverige har fri bevisprövning kan man åberopa all bevisning man kan 
få fram för att sedan överlämna det till domstolen att bedöma relevans och värde 
[13]. Detta innebär att man juridiskt rätt kan presentera bevis från Facebook i en 
rättegång och användningsområdet i sig är inte nytt utan har redan används vid 
minst ett rättsfall [14-18]. Man utnyttjar då det faktum att många personer lägger ut 
privata bilder, och stora delar av annan information rörande sitt privatliv, utan 
närmare eftertanke på att det faktiskt skulle kunna komma att användas emot dem 

                                                        

1Vänner i detta sammanhang innebär de profiler man har accepterat att dela information med. 
 



 

 

eller på annat vis vara dem till gagn. Vanligtvis används detta främst i civilrättsliga 
mål där det ofta är lite enklare att ta hänsyn till denna typ av bevisning. Det som gör 
det lättare i dessa rättsfall är att det då oftast inte är lika stor vikt på vem som 
publicerat det utan det är vad som publicerats som är intressant. Ett konkret 
exempel på ett ändamål där detta skulle kunna användas som bevis är i en 
vårdnadstvist mellan två olika parter. Efter granskning av deras Facebook-profiler 
finner man att den ena parten, eller kanske båda, lagt upp bilder som tyder eller 
visar på att alkohol och fest har förkommit i samband med att man haft 
huvudansvaret för ett eller flera barn. Dessa spontana bilder är ofta ett bra sätt för 
att bilda sig en uppfattning om en person och genom detta exempel skulle man alltså 
kunna ifrågasätta huruvida personen är lämplig att ha vårdnad för sitt barn eller 
inte. Det kan även användas åt andra hållet, alltså till att styrka lämplighet.  
 
Andra exempel där bevisning från sociala medier kan komma att användas är fall 
där äldre personer har tagit kontakt med minderåriga i ett sexuellt syfte. I dessa fall 
är ofta den förekomna konversationen mellan parterna direkt avgörande. Dock är 
detta i sig inte är en olaglig handling så länge man inte kan bevisa att det finns en 
sexuell baktanke med kontakten. Finns en sådan är det olagligt och klassas som 
brottet grooming2[19]. 

1.3.1 Sociala medier ur ett juridiskt perspektiv 

Vilken information som kan vara intressant för en utredning varierar. Beroende på 
vilket brott det gäller finns det i lagtexten utsatta rekvisit3 som måste uppfyllas för 
att lagtexten ska kunna tillämpas och att en viss rättsföljd ska inträda. I exemplet 
med grooming måste fyra rekvisit vara uppfyllda [19]: 

 Offret måste vara under 15 år. 

 Syftet hos gärningsmannen ska vara att begå ett sexualbrott. 

 Ett möte ska vara bestämt. 

 En åtgärd för att mötet ska kunna äga rum måste vara vidtagen, exempelvis 
beställt en buss- eller tågbiljett, bokat hotell osv. 

En viktig punkt att nämna är att det i lagtexten inte finns specificerat att kontakten 
mellan förövare och minderårig måste skett på digitalt sätt, även om det idag är det 
smidigaste och enklaste sättet och därför är det sätt som kommer förutsättas 
framöver i arbetet. 

 

                                                        

2Att ta kontakt med barn i ett sexuellt syfte (vilket även kan ske med hjälp av telefon eller brev).  

3Juridisk term för vilka villkor som måste uppfyllas för att kunna tillämpa en viss lagtext. 
 



 

 

Det är enklare att hitta bevis som stödjer vissa rekvisit än andra. I ovannämnda typ 
av brott är det till exempel ingen vidare konst att bevisa huruvida den utsatte är 
minderårig eller inte. Det är inget som går att diskutera eller ha skilda åsikter kring. 
Övriga rekvisit kan dock vara lite klurigare att bevisa. Nummer två och tre kan 
tänkas gå att finna stöd för i den konversationen som erlagts mellan parterna, 
medan den fjärde punkten antagligen kommer kräva stöd från annan typ av 
bevisning. Med fokus på den erlagda konversationen är det viktigt att komma ihåg 
att om den är genomförd digitalt så är även bevisen digitala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Metod 

2.1 Insamlande av information  

För att på ett tydligt och grundläggande sätt kunna förklara vad sociala medier är och 
hur de idag används har arbetet påbörjats med en lätt granskning av sociala medier 
som Facebook, Twitter och olika bloggar. Denna granskning var inte mer avancerad 
än att egna profiler/konton användes för att testa och undersöka vilka olika 
funktioner de olika webbplatserna erhöll. För att sedan få hjälp med att ta reda på hur 
informationen på dessa webbsidor lagras, samt hur möjligheterna för att utvinna 
bevis från dessa ser ut, togs det kontakt med Jan Fredriksson som är PR-ansvarig för 
Facebook. Väl medvetna om riskerna för mörkning och riktade svar valde vi att endast 
ställa informativa frågor [Bilaga 1]. 

 

Hur den tekniska utvinningen går till besvarades genom ett besök hos Polisen i Umeå 
där en intervju genomfördes med deras tre IT-forensiker, Mikael Lund, Anders Milton 
och Björn Jonsson. Detta för att få en närmare inblick i hur Polisen arbetar med detta 
över lag. Det låg även i intresse att försöka ta reda på hur vanligt det är med denna typ 
av bevisning. hur användbart och utnyttjat det är idag, om det finns några brister i 
bevisningen eller rättskedjan osv. För att få vidare hjälp till detta genomfördes även två 
intervjuer i Stockholm med folk insatta inom juridik. Den ena med Henrik 
Rasmusson på den internationella kammarrättsavdelningen och den andra med 
juristen Linda Bohlin från Juristpunkten. 

 

För att få ytterligare insyn i den tekniska biten kring dessa bevis skedde även senare 
en telefonintervju med Björn Andersson på KUT (Kriminalunderrättelsetjänsten) hos 
Polismyndigheten i Blekinge som arbetar med, och har lång erfarenhet av, 
Internetspaning och utbildning. 

 

Försök att komma i kontakt med flera domare för att ställa några frågor har 
genomförts, dock utan att lyckas. Det fanns funderingar på att genomföra en 
enkätundersökning där man skulle ställa frågor till ett antal domare och nämndemän 
angående deras datorvana och förhållningssätt till digitala bevis. Men eftersom det var 
tillräckligt svårt att ens få tag på någon domare som kunde svara på e-post så ansågs 
denna enkätundersökning ogenomförbar. 
 

Större delen av detta arbete baseras på förstahandskällor där det har använts en 
kvalitativ och ostrukturerad intervjumetod med personer som är insatta i ämnet fast 
på olika sätt [20][21]. Denna metod valdes för att kunna ställa olika frågor till de olika 
intervjupersonerna eftersom de har olika arbetsförhållanden kring sociala medier, 
samt för att kunna ställa följdfrågor och skapa en diskussion. Då ämnet är relativt nytt 
var detta den metod som föll sig mest naturlig eftersom det inte finns tillräckligt med 
skriftligt publicerat material inom ämnet för annat metodval. Riskerna med detta 
metodval är att man inte får tag i rätt personer som är villiga att hjälpa till vilket 
enkelt kan skapa tidspress. För att undvika detta knöts kontakter och bestämdes 
möten för intervju tidigt i arbetets gång. Övriga risker är dessutom att informationen 



 

 

kanske inte alltid är sanningsenlig eller fullständig, val av intervjupersoner är därför 
väldigt viktigt. Taktiken för att försöka tackla detta problem så smidigt och enkelt som 
möjligt var att kontakta personer som brinner för ämnet, som mer än gärna vill göra 
sin röst hörd och inte har någon uppenbar anledning att försöka mörka någonting. 
 

2.2 Bearbetning av information 

Samtalen från intervjuerna spelades in och några enklare anteckningar togs även vid 
varje tillfälle för att på ett smidigt sätt undvika att glömma bort någon relevant fakta. 
Varje inspelad intervju lyssnades vid senare tillfälle igenom och skrevs ner digitalt. 
 
För att enklare kunna urskilja det mest relevanta och få ut de svar som besvarar 
frågeställningen så gjordes en sammanfattning av det nedskrivna materialet. Detta har 
i sin tur resulterat i ett antal mindre rubriker där det diskuteras kring 
intervjupersonernas åsikter och tankar kring just den rubriken. Detta för att få ett bra 
flyt och kunna dra en sådan bra och objektiv slutsats som möjligt. Presentationen av 
intervjuerna sker alltså inte intervjuvis utan är uppdelade utifrån olika ämnen där 
intervjupersoner från olika sidor lämnar sina åsikter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Intervjuer 

3.1 Sociala medier som bevis 

Syftet med ett bevis är att styrka eller påvisa något. Vad det ska styrka kan variera, det 
kan vara antingen att bevisa förekomsten av ett brott eller exempelvis vem som är 
skyldig till det. Förutom traditionell bevisning som DNA är konversationer och andra 
typer av digitala bevis något som kan innehålla intressanta pusselbitar för detta 
ändamål. Under intervju med IT-forensikerna i Umeå säger de att de på senare tid 
upplever att det är just konversationer som efterfrågas från utredarna, men med 
tanke på inriktningen på arbetet vill de belysa att det inte endast gäller 
konversationer från sociala medier utan lik väl andra källor som; SMS, WhatsApp, G-
Mail, Skype osv. Just detta faktum med konversationer och användandet av sociala 
medier i rättsliga sammanhang är något som, enligt Linda Bohlin, många inte tänker 
på. Hon är en av de jurister i Sverige som har väckt detta ämne och brukar därför gå 
under namnet ”Facebook-juristen”. Första gången hon kom i kontakt och började 
tänka i dessa banor var när hennes klienter vid flertalet tillfällen kom och sa “Åh jag 
blir så arg, denne har skrivit så här och så här…”, när följdfrågan sedan kom hur man 
kunde veta det var standardsvaret oftast “Jag såg det på Facebook”. Efter detta började 
hon allt oftare att använda sig av bevis från just Facebook i sina mål. Exakt hur vanligt 
det är att information från sociala medier presenteras som bevis finns det dock ingen 
statistik på. Enligt Linda beror det mycket på vilken jurist som handlägger ärendet 
samt om det gäller familjerätt eller brottsmål. Hon uppskattar att hon i fall gällande 
familjerätt (vård, boende och umgänge) använder sig av sociala medier i nästan i var 
och vartannat fall medan det i brottsmålen är i ca 50 % av fallen. Anledningen till att 
det är vanligare i familjerätt tror hon beror på att hon ofta där har att göra med 
personer i åldrarna 18-45 år, vilket är det segment som flitigast använder sig av 
sociala medier. För att försöka dra någon mer konkret generalisering hur vanligt det 
är ställdes även frågan under intervjun med Henrik Rasmusson, kammaråklagare, om 
hur vanligt det är att han använder sig av digitala bevis och bevis från sociala medier. 
Han berättar att han försöker att använda sig av sådan bevisning så mycket som 
möjligt eftersom han främst håller på med brott som har begåtts på Internet. Denna 
bevisning kommer ofta från sociala medier, bloggar, IRC-kanaler4, webbsidor för 
klubbar/föreningar och andra intressesidor. 
 
Det finns många fördelar med användandet av sociala medier som bevis. Vanligtvis 
tänker man sig inte för innan man publicerar något vilket är en stor huvudorsak. I 
och med det stora användandet av sociala medier kan man många gånger via dessa 
hitta vittnen eller annat som man aldrig annars skulle fått tag på. Sociala medier är 
dock absolut inte att betrakta som det bästa beviset, liksom alla andra typer av bevis 
finns det så klart felmarginaler; mobiltelefonen kan vara stulen eller bilder 
manipulerade. Dessa felmarginaler är dock inget som finns juridiskt lagreglerat utan 

                                                        

4 IRC, Internet Relay Chat, är en Internetsänd chatt. Samtalen pågår i kanaler där personer samlas, 
eller i privata konversationer mellan endast två personer. 
 



 

 

det enda som skiljs på rent juridiskt sett är direkt- och indirekt bevisning. Direkta 
bevis innefattar DNA, fingeravtryck och så vidare medan till den indirekta bevisning, 
eller även kallas indiciebevisning, räknas allting annat. Exempel på indirekt bevisning 
är vittnen, motiv eller andra spår från en människa som kan knytas. Under denna 
kategori hamnar även sociala medier, men eftersom ämnet är så stort förklarar Linda 
Bohlin för oss att man skulle kunna se på det som att den indirekta bevisningen delas 
upp i fem olika steg på en relevansskala (detta är dock inget som är juridiskt 
fastställt). På denna skala skulle hon bedöma att bevis från sociala medier för något år 
sedan låg på en 1:a, alltså det lägsta steget, medan det idag har tagit steget upp till 3 – 
3,5. Detta tror hon beror på att det har blivit så pass omfattande och vanligt men även 
att exempelvis Facebook och bloggar går mer mot en säkerhetsutveckling vilket gör 
det enklare att påvisa en äkthet idag än tidigare. 
Det sker alltså en samlad helhetsbild av alla presenterade bevis, med undantagsfall 
från barnpornografiska ärenden där de digitala bevisen ofta är de enda i ärendet. 

3.2 Teknisk utvinning – svårigheter och problematik 

Att informationen på sociala medier kan vara avgörande och intressant för en 
utredning är genomgående självklart. Men hur ska man egentligen presentera något 
som har publicerats på Internet på ett trovärdigt och accepterat sätt? Till att börja 
med så är den stora problematiken att den mesta informationen inte sparas lokalt på 
datorn utan är streamat online. IT-forensikerna i Umeå berättar att det oftast går det 
att finna spår, eller fragment, på den använda enheten i t.ex. hårddisken, RAM-minnet, 
oallokerat utrymme5, Temp- och Swapfiler osv, men någon fullständig 
information/konversation får man väldigt sällan fram. Detta lagras alltså istället oftast 
på angiven webbsidas egna servrar, som i Facebooks exempel ligger i USA. Självklart 
kan man tänka sig att man då hör av sig till Facebook och ber dem lämna ut 
informationen, men det är tyvärr inte lika enkelt som det låter (mer om detta 
diskuteras under stycket “Facebook och internationell rättshjälpsbegäran”). Man ställs 
här inför problemet att man vill lägga fram bevis från information man inte har fysisk 
tillgång till. Om man här bortser från det faktumet och istället fokuserar på att man 
faktiskt kan se informationen online skulle man kunna tänka sig att om man tar ett 
kort på informationen så har man ett bevis på att den i alla fall existerar. Detta är 
något som är relativt vanligt förekommande och går att göra på två sätt; antingen via 
en vanlig skärmdump - en ögonblicksbild av skärmen, eller via PDF (antingen skriver 
man ut sidan som en PDF eller så spindlar man webbsidan). Björn Andersson som 
arbetar på KUT säger att han jobbar med PDF-alternativet och det är även det sättet 
han brukar rekommendera till andra, detta för att det är oförstörande på bilder och 
även innehåller tidsstämplar. Trots detta argument är alternativet skärmdump det som 
har pratat mest om under våra intervjuer. Däremot ska det här påpekas att åsikterna 
kring detta sätt skiljer sig en aning mellan olika intervjupersoner. IT-forensikerna i 
Umeå är rörande överens om att de tror att det är väldigt farligt om domarna 
accepterar sociala medier som någon typ av sanning och de anser att en skärmdump 

                                                        

5 Oallokerat utrymme är det utrymme på lagrinsmediet som saknar struktur, det kan bland annat 
innehålla raderade filer. 



 

 

är ett stort ”icke-bevis”. “Det kan vara hur manipulerat som helst” säger Mikael Lund. 
Denna risk som han nämner är alla intervjuade parter medvetna om men Linda 
Bohlin anser ändå att är man bara lite insatt i sociala medier är det relativt lätt att 
upptäcka en manipulerad bild. Likadant nämner Henrik Rasmusson att det så klart är 
möjligt att manipulera en skärmdump men att han aldrig varit med om det, vad han 
vet i alla fall. Han fortsätter med att nämna att han som åklagare har objektivitetsplikt 
vilket innebär att han måste presentera även det som talar emot hans sida. Han måste 
alltså förklara att en skärmdump är en ögonblicksbild av vad som visas på 
datorskärmen och att det går att jämföra med ett vanligt fotografi. ”Kan ett fotografi 
manipuleras? Ja, och det kan även en skärmdump” sammanfattar han det hela med. 
 
I och med dagens utveckling av mobiltelefoner, som idag är att anse som små datorer 
som man hela tiden bär med sig, har mycket av konversationerna flyttats över till 
dessa. Detta innebär att de är otroligt intressanta ur utredningssynpunkt men liksom 
med datorer kan det vara svårt att utvinna en komplett konversation. ”Dessutom är 
mobiltelefonen otroligt modellspecifika så det går aldrig på förhand säga hur mycket 
information man kommer lyckas utvinna” säger IT-forensikern Anders Milton. 

3.3 Facebook och internationell rättshjälpsbegäran 

Som det nämnts innan finns det en del problematik med sociala medier som bevis och 
det krävs därför många gånger hjälp av kompletterande bevis för att stärka 
trovärdigheten. Likaså finns det problematik kring presentation av dessa bevis i form 
av en skärmdump. För att stödja detta kan man exempelvis tanka ner hemsidan eller 
frysa informationen. Detta gör man genom att kontakta ansvarig utgivare eller 
webbhotell. Den stora problematiken är dock som tidigare sagts när den aktuella sidan 
distribuerar sina servrar i andra länder. Nästan alla stora webbsidor finns idag i USA, 
exempel på detta är Facebook och Twitter, så det är oftast i USA som den svenska 
polisen hamnar när de ska begära ut information. Detta innebär att man måste lyda 
under den Amerikanska lagstiftningen. Enligt Jan Fredriksson som är Facebooks PR-
ansvarige så finns det en utsatt grupp som arbetar med att hjälpa och bistå 
myndigheter med information vid brott, vilket låter uttänkt och lättsamt. Men enligt 
Björn Andersson på KUT har de väldigt stora problem med att få ut information från 
just Facebook. Han säger att de är otrevliga och stöddiga samt skickar tillbaka cirka 
90 % av deras förfrågningar med anledningar som att det inte går att förstå deras 
engelska eller att de har skickat med fel papper. 

Vidare berättar Björn Andersson också grundligt för oss hur det går till när de begär 
ut information från USA. När det gäller att få ut information som användaruppgifter 
så räcker det oftast med ett åklagarbeslut men har en person skrivit något, gjort ett 
inlägg på Facebook, så blir det svårare eftersom USA håller väldigt hårt på sin 
yttrandefrihet. I dessa fall måste utredaren ansöka om en så kallad rättshjälpsbegäran, 
det är en begäran till ett annat land om att få ut information som man inte kan få ut 
själv. Den måste vara skriven på engelska samt innehålla en välskriven förklaring till 
varför de har nytta av informationen och på vilket sätt den kan föra utredningen 
framåt. Denna begäran skrivs oftast av en utredningsledare eller åklagare. Björn säger 
själv att han vägrar skriva en sådan begäran, han tycker att åklagaren ska göra det för 
att rättsprocessen ska gå framåt på rätt sätt. När begäran är skriven skickas den till 



 

 

Svenska Utrikesdepartementet som skickar den vidare till Amerikanska 
utrikesdepartementet, här går den i sin tur vidare till det Amerikanska 
justitiedepartement och till sist till deras internationella avdelning som beslutar om 
man får ett domstolsbeslut eller inte. På den internationella avdelningen sitter cirka 20 
personer som arbetar med sådana här förfrågningar från hela världen vilket innebär 
att det tar ungefär fyra till fem månader innan utredaren har fått ett domstolsbeslut. 
Får man ett domstolsbeslut så går processen vidare till en federal myndighet som till 
exempel FBI som lämnar över informationen till den svenska polisen. För att försäkra 
sig om att informationen inte försvinner under tiden man väntar på ett 
domstolsbeslut så finns det ett avtal för detta. Det avtalet går ut på att man har rätt att 
kontakta FBI när man har skickat in sin rättshjälpsbegäran, som då fryser 
informationen för att den inte ska försvinna. 
 
Vid väldigt brådskande ärenden när det är fråga om nöd, fara för liv, hälsa eller 
egendom så har de flesta företag nödrutiner som gäller dygnet runt. Björn Andersson 
säger att Microsoft till exempel har svenska advokater som har rätt att ta beslut för 
Microsofts räkning i sådana ärenden vilket också har fungerat otroligt bra. 
 
Linda Bohlin har endast vid något enstaka tillfälle försökt att begära ut information 
från Facebook och detta var i samband med att varken hon eller hennes klient kunde 
komma åt den via deras egna Facebookkonton. Vad hon minns från denna gång är att 
det var tvunget att ligga en polisanmälan i grunden för att få ut informationen. I 
hennes fall handlade det om ett tvistemål som ligger på stämningsnivå och då ville 
inte Facebook lämna ut någon information. Hon uppfattar det som att det alltså finns 
en hel del brister i deras system för utlämning av information, dessutom är de ganska 
svåra att få tag på, så där skulle hon verkligen vilja se en förbättring. 
 

3.4 Konsten att ställa rätt frågor 

Idag är det vanligt med så kallade “facerapes”, som har nämnts tidigare, och det fanns 
en hypotes innan arbetets början om att man i rättegångar där man har använt sig av 
bevisning från Facebook ofta måste få höra detta som en bortförklaring eller ursäkt. 
När Henrik Rasmusson får den frågan så berättar han att han sällan har med bevis 
från just Facebook i sina rättegångar och har därför inte råkat ut för ett försvar som 
hävdar något om just facerapes. Däremot har han råkat ut för invändningar som att 
någon skulle ha hackat personens dator eller stulit personens identitet. Här påpekar 
han att det därför att är väldigt viktigt att man ställer rätt frågor redan vid första 
förhöret med personen. Man kanske ställer frågor som 'Har du haft några problem 
med ditt Facebookkonto?' 'Har du haft något datorvirus?' och så vidare. Då kan man 
på ett forensiskt sätt undersöka om personens svar stämmer överens med det 
tekniska. Finns det inga buggar eller varningar i antivirus-loggarna är det antagligen 
inte speciellt troligt att personens dator har blivit hackad. ”Det är viktigt att ha rätt 
kunskap från början och att man ställer rätt frågor på en gång” summerar han det 
som. 
 
Även IT-forensikerna nämnde hur viktigt det är att ställa rätt frågor på en gång, 



 

 

kanske redan på plats vid en husrannsakan när man tar en person på bar gärning. ”En 
viktig fråga kan då vara om personen har något lösenord eller någon kryptering, 
förmodligen är personen i chock och det finns chans att denne ger ut eventuella 
lösenord direkt på plats.” säger Mikael Lund. Hade man däremot ställt samma fråga vid 
ett senare tillfälle i utredningen så hade personen sannolikt inte svarat på frågan. 
 
Bara en sådan enkel fråga som om datorn tillhör personen i fråga kan vara avgörande. 
Bekräftar personen att datorn tillhör denne så har man detta som bevis om personen 
vid ett senare tillfälle skulle ändra sig och säga att den tillhör en vän som har lämnat 
den där. Det är också viktigt att notera vilka processer som är igång på en dator när 
man kommer till en husrannsakan. Är personen till exempel inloggad på sitt 
Facebookkonto när man påträffar denne så kan det vara lämpligt att dokumentera 
detta. Man kan då ta en skärmdump eller ett fotografi samt skriva till exempel att 
'Datorn var vid husrannsakan inloggad på personens Facebookkonto och personen 
satt vid datorn med fingrarna på tangentbordet när vi kom in'. Denna dokumentering 
är oerhört värdefull. Skulle man däremot missa detta och två år senare ska upp i en 
rättegång så har man med största sannolikhet glömt bort den informationen. Henrik 
Rasmusson hade varit med om en sådan rättegång bara någon vecka innan intervjun 
hölls med honom. Den åtalade hade då vid det första förhöret berättat 
händelseförloppet så som de på åklagarsidan misstänkte att det var, utifrån den 
tekniska bevisningen sett. I andra förhöret var personen lite skärrad och började 
backa på ett sätt som inte alls stämde med det tekniska. Efter att ha blivit delgiven hela 
utredningen inför rättegång kom där ännu en ny berättelse som denna gång stämde 
överens med det tekniska. ”Detta fall visar på hur viktigt det är att ställa rätt frågor 
från början, hade man inte gjort det så hade man bara haft personens sista berättelse 
att gå på och då hade det nog inte lett till en fällande dom” säger han. 
Sådan kunskap tycker han är viktig att lära ut både till åklagare och poliser. Han säger 
att ”IT-forensiker kan oftast det här, men med fel direktiv kanske de ibland glömmer det 
eller har för mycket att göra så att de inte hinner med allting på plats”. Apropå detta 
berättar IT-forensikerna i Umeå att de väldigt sällan är med och assisterar polis och 
åklagare ute på husrannsakan för att det inte finns tid för det. Det är oftast endast om 
det är något riktigt brådskande eller stort fall de åker med ut. Huruvida detta är 
generellt över Sverige eller specifikt just för Umeå går inte att svara på men Henrik 
Rasmusson säger att han i sina utredningar vid ett tekniskt brott ställer som krav att 
det ska vara med minst en IT-forensiker vid en husrannsakan. Han tycker även att det 
ibland hade varit lönsamt om de hade varit med under förhör också eftersom de har 
spetskompetens att förstå och besvara vissa invändningar kring den tekniska delen. 
Detta är dock någonting som det tyvärr inte verkar finnas resurser för hos polisen. 

3.5 Bristande kunskap inom rättsväsendets instanser 

Alla våra intervjuer har mer eller mindre pekat åt samma håll. Det verkar finnas en 
hel del brister i rättprocesser med digitala bevis från sociala medier, där den största 
och mest allvarliga verkar vara den tekniska kunskapsbristen hos domstolen. Väl värt 
att nämna igen är att detta inte har bekräftats av någon domare eftersom ingen sådan 
valt att svara på våra mejl. Informationen kommer alltså helt och håller från våra 
andra intervjupersoner. 



 

 

 
 Henrik Rasmusson berättar i intervju att han tycker att domstolen ibland lättvindigt 
bara verkar nöja sig med de bevis som läggs fram, att man tar det för vad det är och 
att man inte ställer några frågor. ”Ofta reflekterar de inte ens över bevisprocessen för de 
förstår antagligen inte vad som kan vara ett problem” säger han. Ifrågasätts han 
däremot av försvaret så kan han ibland uppleva att domarna kan väckas i sina 
funderingar, men han önskar att de kunde förbereda sig på specifika fall innan 
rättegången bättre och att det själva hade funderingar på tänkbara problem. ”Det finns 
en risk om man inte kan ställa rätt frågor och vara objektiv” avslutar han med att säga. 
 Denna åsikt gällande kunskapsbrist hos domare är något som även Linda 
Bohlin delar. Hon är dessutom en av de personer som har väckt frågan till diskussion i 
Sverige. Efter nyhetsreportaget i december 2012 som hon var med i om att använda 
sociala medier som bevis i rättegång så blir hon ofta kallad för “Facebook-juristen” när 
hon kommer till sina förhandlingar. Hon upplever att domarna många gånger har läst 
på lite om just Facebook enbart för att hon ska komma. Debatten kring ämnet har 
alltså blivit påtvingad men det tror hon bara är bra. Däremot tycker hon att det märks 
tydligt att domstolarna inte får någon utbildning inom IT, framförallt i jämförelse mot 
övriga instanser som polis- och åklagarmyndigheten som ständigt har utbildningar i 
olika IT-sammanhang. Linda Bohlin vill dock påpeka att det så klart finns en variation 
gällande kunskapsnivån hos domaren, något som hon dock oftast tror hör ihop med 
ålder. ”Är det en relativt ung domare och relativt unga nämndemän, har de oftast en 
egen relation till sociala medier och kan en hel del om det” berättar hon. Vid dessa 
tillfällen brukar hon kunna få en del igenkännande nickar när hon pratar om 
skärmdumpar och begrepp från sociala medier. Är det däremot äldre sådana så 
upplever hon tyvärr att de ofta är väldigt fördomsfulla och oförstående. ”De förstår inte 
vad det är och vad det ska användas till. De kan också komma med invändningar som 
att det är att jämföra med skvaller och att man inte ser något bevisvärde i det” berättar 
hon. 
 Linda Bohlin beskriver rättsprocessen gällande brottsmål som tre delar; först 
blir polisen inkopplad, sedan åklagare och till sist tingsrätten. ”Polisen har väldigt bra 
utbildad personal som bland annat IT-specialister och de får hela tiden kontinuerliga 
utbildningar. Även åklagarmyndigheten satsar mycket på IT, bland annat genom 
specialistavdelningar som exempelvis immaterialrätt där Henrik Rasmusson sitter. 
Efter dessa två delar kommer man till den tredje och viktigaste delen där allting ska 
avgöras, i domstolen, och där satsar man ingenting på IT. De är allmänt dåliga när det 
gäller teknik.” berättar hon. Det har hänt några gånger att hon har bifogat sin 
bevisning på ett USB-minne eftersom bilder som skrivs ut på papper lätt kan få 
felaktiga färgskiftningar. I dessa fall har hon flera gånger fått tillbaka bevisen med 
anledning av att de inte ens har kunnat öppna skyddet kring filerna. 
 Advokaterna som även de är en del av rättsväsendet är enligt Linda Bohlin i 
regel inga specialister inom IT de heller, men hon anser att de i alla fall en annorlunda 
mentalitet. De frågar ofta väldigt mycket när de inte förstår och det tror hon har att 
göra med deras skyldighet gentemot sina klienter. 
 
I det stora hela handlar det inte om en kunskapsfråga utan om inställning. Är man 
öppen mot något så är det alltid lättare att ta till sig och lära sig om det. Är man 



 

 

däremot negativt inställd blir det hela mycket svårare. Linda Bohlin nämner att hon 
har hört vissa domstolar prata om att det ska ske en nationell insats för att utbilda 
inom området men det är hittills inget som har skett, trots en massiv debatt i media 
om det. 
  
Vid tillfällen när domstolen har svårt eller vägrar se jämförelsen mellan exempelvis att 
skriva ett hot på en blogg eller att skriva ett hot i brevform förklarar Linda Bohlin att 
hon hamnar i en väldigt komplex situation. Hon vill gärna förklara men detta måste 
ske utan att hon på något sätt dumförklarar rätten, eftersom detta inte leder till något 
gott varken för henne eller hennes klient. Hon hamnade i en sådan situation en gång 
och då valde domaren i ren trots att bara bortse från all sådan bevisning. 
 I intervjun med Henrik Rasmusson så betonar han många gånger hans stora 
ansvar som åklagare gentemot domarna. Det är han som lägger fram bevisen och han 
måste på ett objektivt sätt lägga fram bevis som talar både för och emot den åtalade, 
han måste också alltid tydligt förklara för domarna vad bevisen innebär och vilka 
brister det kan finnas med dem. ”Det finns en risk med en åklagare som själv inte 
riktigt förstår och därför ger felaktig information till rätten. Att rätten förleds att dra 
fel slutsats är absolut inte bra” säger han. Vidare fortsätter han med att nämna hur det 
i sådana sammanhang är viktigt att försvaret är uppmärksamma och insatta. Även om 
han upplever det som att försvaret oftast bara accepterar det tekniska så anser han 
liksom Linda Bohlin att försvaret har en annan mentalitet och utnyttjar ofta om inte 
annat svårigheten att bevisa just vem som gjorde vad. ”Min klient hävdar att han hade 
en kompis hos sig vid tillfället” ställer ofta till det för åklagaren och gör att beviskravet 
höjs. 
 
Liksom de övriga intervjuade parterna anser även IT-forensikerna i Umeå att 
kunskapsnivån hos domare och nämndemän varierar men att den överlag verkar vara 
väldigt låg. När ämnet rapportskrivning kommer upp på tal så nämner Mikael Lund 
att de inte blir kallade till rättegång om de skriver en tillräckligt bra rapport. De 
upplever att rätten många gånger bara accepterar deras arbete och utgår ifrån att det 
har genomförts på ett korrekt sätt. De anser också liksom övriga intervjuade parter 
att den tekniska kunskapsnivån verkar vara låg även hos advokaterna, i verkligheten 
är det alltså inte alls som i film där advokaterna försöker att penetrera och 
ogiltighetsförklara varenda liten sak. Även om detta gör det enklare för dem som IT-
forensiker att försvara sitt genomförande i rätten så är de rörande överens om att det 
skulle vara bättre för verksamheten och att det skulle bli mer rättssäkert om de blev 
lite ifrågasatta på arbetet. ”Det kan ju alltid dyka upp någon okunnig person i en 
myndighet som inte riktigt har insikt, vilket i värsta fall skulle kunna resultera i en 
felaktig dom” avslutar de med att säga. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 Åtgärder 

Vi lever mycket mer på Internet idag än för några år sedan, kommunikation som då 
skedde på en skolgård sker idag digitalt. Men det är inte bara kommunikationen som 
har förflyttats utan även stora delar av brottsligheten sker idag på Internet. Idag går 
man till exempel inte längre ner på ”plattan” i Stockholm och köper narkotika i 
samma utsträckning som tidigare utan nu finns allt endast ett par musklick bort på 
Internet. Det är därför otroligt viktigt att även rättsprocessen hänger med i 
utvecklingen. Hur man ska få bukt med problemet och lyckas hänga med i 
brottslighetens framfart råder det dock olika meningar om även om alla intervjuade 
parter är överens om att det dels är en utbildnings- och generationsfråga. 
 
Som tidigare har nämnts är Henrik Rasmusson en av de åklagare i Sverige som är 
specialinriktad. Genom detta kan han bli riktigt insatt och duktig på en viss typ av mål, 
i hans fall är det inom immaterialrätt. Något liknande finns dock inte hos domare där 
de flesta idag fortfarande är allmändomare. Vissa är såklart bättre på vissa delar och tar 
sig därför ofta an en viss typ av mål men någon riktigt ämnesspecialisering finns inte. 
Huruvida en ämnesspecialisering inom domstolen skulle lösa problemet eller inte 
råder det dock olika åsikter om. Linda Bohlin tror till exempel inte att en 
ämnesspecialisering hos domare skulle vara en lösning på problemet. Hon tycker inte 
att man ska rikta in sig på en viss typ av brottsmål utan anser istället att man borde 
inrikta och fördjupa sig i bevisvärderingen gällande sociala medier och digitala bevis. 
Detta eftersom denna typ av bevisning kan förekomma i alla olika rättsmål, alltifrån 
mord eller snatteri till civil- och arbetsrättsliga mål. Rent praktiskt tror hon att 
problemet skulle kunna lösas om en grupp jurister, eller i alla fall några med lite 
juridisk kunskap gällande bevisvärdering, gick ihop och på konsultbasis utbildade 
domstolar i detta. På samma sätt som man idag har utbildningar gällande nya lagar 
eller kring rättshjälp helt enkelt. 
 Henrik Rasmusson är övertygad om att bevis från sociala medier kommer att 
bli allt mer vanligt förekommande i rättssalen. Han berättar till exempel att 
domstolarna har börjat använda sig av Facebook när de ska kalla folk till rättegångar. 
Först skickar man dock alltid ett brev till folkbokföringsadressen, sedan en 
påminnelse och till sist skickar man dit en polis. Men det kan ju vara så att personen 
inte bor på sin folkbokföringsadress och då har det visat sig att man ibland kan få tag 
på personen via Facebook. ”Men det är nästa generations administratörer på 
tingsrätten som idag har det tänket” tillägger han. 
 
Större delen av dagens domare är inte uppvuxna med datorer och eftersom 
utvecklingen går otroligt snabbt framåt kan det vara förståeligt att det är svårt att 
hänga med. Utöver utbildning tror alla intervjuade parter att nästa generations 
domare kommer ha en helt annan personlig kontakt med teknik och sociala medier 
vilket antagligen kommer leda till att det faller sig naturligt att de är mer insatta och 
förstående om vad det handlar om. Med detta menas inte att åldern hos domarna i 
Sverige bör sänkas (de flesta idag blir inte domare före 40-års ålder eftersom det krävs 



 

 

en lång erfarenhet och kunskap) utan att det måste komma upp en generation som 
har den tekniska vanan med sig från sin fritid. En liten förändring kan alltså tänkas 
ske automatiskt framöver men att utbilda är ändå ett måste i dagsläget. Det hoppas 
Linda Bohlin att domstolarna ska inse och att de ska tvingas byta ut bakåtsträvarna 
som vägrar acceptera sociala medier. Som tidigare trycker hon på att det är en sak att 
inte förstå men en helt annan sak att förneka. ”Förstår man inte kan man alltid lära 
sig men förnekar man förstör man på något sätt hela rättssystemet” säger hon. 
Generationsbytet är inget som kommer att ske på en dag utan det kommer att ta flera 
år, och på dessa år tror hon att det tyvärr kommer hinna ske en del felaktiga 
avgöranden om man inte gör något åt kunskapsnivån hos domarkåren som idag sitter 
i rättssalarna. 
 I och med ett självmord i Kumla i Mars i år när en 13-årig flicka lade sig på 
järnvägsövergången för att hon blivit sexuellt utnyttjad och hotad av en äldre man på 
Internet tror Linda Bohlin att en utveckling på området kommer att ske eftersom det 
är ett fall som enbart är förlitat på sociala medier. ”De domare och nämndemän som 
dömer det målet kommer att bli granskade i alla sömmar vilket kommer tvinga dem till 
att läsa på ordentligt” avslutar hon med att säga. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 Slutsats 

Tidigare i arbetet har det påpekats vilken potential som finns angående sociala 
medier som bevis, exempel på rättsfall där det idag redan har använts har också 
refererats till. Även om sociala medier idag till största del används som bevisning i 
exempelvis tvistemål är våra intervjuade parter övertygade om att det i framtiden 
kommer bli allt mer vanligt förekommande även i andra typer av rättsfall, detta på 
grund av vår nya livsstil på Internet. I och med detta kommer det dock krävas stora 
utvecklingar och förbättringar på många områden. 
 
Det finns idag stora svårigheter när man vill ha hjälp från företag som befinner sig i 
andra länder. Likaså är kunskapsbristen som finns inom Sveriges instanser och 
framförallt då inom Sveriges domstolar även den en stor problematik enligt 
intervjupersonerna. I och med ett generationsskifte kommer stora förbättringar att 
ske automatiskt inom några år men det kommer fortfarande att krävas utbildningar 
för att upprätthålla säkerheten. Om man vidare ska se till den tekniska 
bevissäkringen finns det idag brister även där, den kommer i och med expansionen av 
sociala medier tvingas till att bli mer rättssäker. Idag är den stora problematiken med 
detta att få bevisen tillräckligt trovärdiga då det ibland kan vara svårt att säga exakt 
vem som har gjort vad. Det vanligaste och mest omtalade sättet för denna 
bevissäkring är idag en skärmdump. För- och framförallt nackdelar angående detta 
har diskuterats med alla intervjuade parter. De mer tekniskt kompetenta vill gärna 
förkasta denna arbetsmetod då man stirrar sig blind på riskerna för manipulation. En 
åsikt som är direkt omöjlig att förkasta då det är ett faktum, men till en början borde 
istället högre krav ställas på hur det ska genomföras på ett korrekt sätt och likaså 
även av vem. Är det exempelvis målsägande i fallet som kommer med en utskriven 
skärmdump är det självklart att beviset borde förkastas, eller i alla fall grovt granskas. 
Är det däremot en IT-forensiker eller annan tekniskt kompetent och trovärdig person 
som genomfört bevissäkringen av skärmdumpen är det en helt annan sak. 
Diskussionen kring huruvida sociala medier är att betrakta som ett bra eller dåligt 
bevis kan bli lång och det finns många åsikter åt alla olika håll. I det stora hela handlar 
det om att ett bevis ska knyta en person eller styrka lagtextens olika rekvisit. Till detta 
syfte behöver det inte vara traditionell bevisning i form av exempelvis DNA utan det 
kan i dagens läge vara lika intressant att kolla på förkomna konversationer. Det finns 
alltså ingen juridiskt lagstiftad skillnad mellan digitala och icke-digitala bevis utan det 
enda man skiljer på är direkt och indirekt bevisning. Direkt bevisning är DNA och 
fingeravtryck medan indirekt sådan är allting övrigt som kan knytas till en person. 
Sociala medier hamnar alltså under den indirekta bevisningen. Då detta är den lägre 
grad av bevisning kan man inte betrakta dessa som något enskilt hållbart bevis utan 
det behövs kompletterande bevis i form av till exempel förhör, vittne eller kanske till 
och med fingeravtryck på ett tangentbord för att trovärdigheten ska höjas. Enligt en 
relevansskala på 1-5 inom den indirekta bevisningen (ej juridiskt lagstiftad) som 
Linda Bohlin berättat om för oss så bedömer hon att sociala medier tidigare hamnade 
på det lägsta steget 1, men att det idag har tagit klivet upp till 3-3,5. Vart det i 
framtiden kommer hamna är bara att vänta och se. 
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7 Bilaga 1: Intervjufrågor 

Frågor till Jan Fredriksson, presstalesman för Facebook 

1. Har ni någon policy vid utlämning av information? I så fall, finns det möjlighet att 
få ta del av den? 

2. Samarbetar ni med polisen vid eventuella brott? 
3. Hur lagras informationen som publiceras på Facebook? Var finns servrarna?  

Intervjufrågor till IT-forensikerna i Umeå 
1. Går sociala medier att använda i rättegång som bevis? Alltså går det hitta saker 

på en dator som går knyta till en person? 
2. Var brukar ni hitta information och konversationer från sociala medier? Är det i 

hårddisken, i Ram eller var brukar det ligga? 
3. Är det någon skillnad mellan vad man kan hitta i en telefon och i en dator? 
4. Om ni hittar fragment från sociala medier som kan vara av intresse, hur 

bevissäkrar ni då den informationen 
5. När ni skriver rapport, hur ofta händer det att ni får ställa er upp och försvara er 

i domstol? 
6. När ni får ställa er upp i rätten och prata om ert utförda arbete, hur upplever ni 

att rätten är? Är de tekniskt kunniga? Vilken nivå ligger det på? 
7. Uppfattar ni det som att de tar hänsyn till era bevis? Används de digitala 

bevisen? 
8. Skulle ni anse att digitala bevis är att betrakta som ett fristående bevis eller är 

det mer ett komplement till icke-digitala bevis? 
9. Har polisen något samarbete med Facebook? 
10. Tror ni att det kommer att bli bättre nu när Facebook öppnar en serverhall i 

Luleå? 

Intervju med Henrik Rasmusson på Åklagarmyndigheten 

1. Begär du att polisen skall plocka fram bevisen åt dig? 
2. Hur vanligt är det som åklagare att du lägger fram bevis från sociala medier? 
3. Hur lägger man fram den här typen av bevis för att det skall verka trovärdigt? 
4. Vi har fått information om att det ska finnas en utsatt grupp hos Facebook för att 

hjälpa polis och myndigheter, hur fungerar det samarbetet? Är det dit ni vänder 
er? 

5. När du lägger fram sådana här bevis i rätten, anser du att domare tar hänsyn till 
dem? 

6. Förlitar sig domstolen på att du som åklagare har tagit fram bevisen på ett 
korrekt sätt? 

7. Hur ska man göra för att lösa problemen som finns, kan man utbilda? 
8. Det kan ju vara svårt att säga exakt vem som har suttit vid datorn vid ett brott, 

om du lägger fram ett sådant bevis, tycker du att du stöter på motstånd? 



 

 

9. Kan man anse att digitala bevis i sig inte är något enskilt bevis utan det måste 
knytas samman med andra bevis? 

10. Det har ju blivit rätt vanligt med så kallade ”facerapes”, har ni fått höra detta som 
försvar i rättegångar någon gång? 

11. Tror du att bevis från sociala medier kommer att öka? 
 
Intervjufrågor till Linda Bohlin på Juristpunkten 

 
1. Hur ofta tycker du att sociala medier används i dina fall idag? 
2. När åklagare lägger fram bevis från sociala medier, hur tycker du att domare tar 

hänsyn till de bevisen? 
3. Tycker du att intresset för att lära sig mer kring sociala medier verkar finnas där 

hos domare? 
4. Vem är det som lägger fram bevisen i dina fall? Åklagare eller du som jurist? 
5. I tvistemål där du lägger fram bevisen, vem är det som gör själva tekniska 

säkringen? 
6. Hur lägger du fram dessa bevis? Är det som skärmdumpar då? 
7. Få du skärmdumpar från dina klienter eller tar du dem själv? 
8. Tycker du att domarna borde specialisera sig mot vissa typer av mål istället för 

att vara allmändomare? 
9. Skulle du säga att försvaret, alltså advokaterna, ifrågasätter bevisen från sociala 

medier? 
10.  Tror du att det kommer att bli mer vanligt att sociala medier används som bevis 

i rättegångar? 
11. Det finns ju många olika typer av bevis, skulle du säga att det finns någon typ av 

skala där ni rangordnar dem?  
12. Har ni någon kontakt med Facebook för att begära ut information? 

 
Intervjufrågor till Björn Andersson på KUT 

1. Händer det ofta att ni använder er av bevis från sociala medier? 
2. Hur går en bevissäkring av information från sociala medier till? 
3. Det blir allt vanligare att presentera digitala bevis vid rättegång. Men tittar man 

på bevis från sociala medier där informationen ofta ligger på servrar i andra 
länder (Facebook är ett sådant exempel), hur hanterar man detta? Är detta ett 
problem? 

4. Hur tycker ni att ert samarbete med Facebook fungerar när ni behöver begär ut 
information från deras servrar? 

– Om samarbetet inte fungerar bra med Facebook vid ett väldigt 
brådskande ärende, vad gör man då? 

– Tror ni att detta kommer att förbättras i och med att dem skall öppna 
en serverhall i Sverige? 

Använder ni er av sociala medier i ert spaningsarbete? Är ni ute på Internet och 
spanar eller är det främst i så fall endast i särskilda fall där ni väljer att kolla upp 
något visst konto eller liknande? 
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