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Sammanfattning 

IT-forensik har funnits i många år och vuxit fram inom brottsutredningar då allt blir mer 

digitaliserat i vårt samhälle. Samtidigt som det blir mer digitalisering ökar mängden data inom 

IT. Mycket av vårt privata liv lagras i telefoner eller datorer, till exempel bilder eller 

personuppgifter. På senare år har integriteten blivit viktigare för varje individ och att följa de 

mänskliga rättigheterna är ett måste i dagsläget. IT-forensik är i grunden ett integritetsintrång 

hos den misstänkte och det betyder att aktörerna som utför detta måste vara mer försiktiga och 

ta hänsyn till de involverades integritet.   

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur aktörerna inom rättsväsendet hanterar 

integritetsperspektiv under IT-forensiska undersökningar, samt att få en bild av hur detta 

tillämpas i praktiken. De aktörer som blev intervjuade i denna kvalitativa studie var åklagare, 

domare och försvarare. 

Resultatet visar att det finns många gråzoner och det sker mycket personliga bedömningar 

samt tolkningar hos aktörerna. Lagstiftningen skriver i teorin om hur vissa moment ska gå till, 

men när det tillämpas i praktiken blir detta betydligt mer komplicerat, vilket resulterar i att 

aktörerna får åtskilda åsikter och hur det ska tillämpas. Aktörerna finner vidare problematik 

kring vem som ska få tillgång till vad och hur de ska hantera integriteten. 

Nyckelord: IT-forensik, integritet, rättsväsendet, hantering, lagstiftning. 



Abstract 

Digital forensics has been around for many years and has emerged in criminal investigations 

since more is being digitized in our society. At the same time as there is more digitization, the 

amount of data within IT increases. Much of our private life is stored in phones or computers, 

such as pictures or personal data. In recent years, the privacy has become more important for 

each individual and to follow human rights is a must in the present. Digital forensics in its 

very core is a privacy infringement of the suspect which means that the actors who perform 

this must be more cautious and consider the privacy of the people involved. 

The purpose of this work has been to investigate how the actors in the judicial system manage 

the perspective of privacy during IT forensic investigations and to get a picture of how this is 

applied in practice. The actors who were interviewed in this qualitative study were 

prosecutors, judges and defenders. 

The results show that there are a lot of gray areas and that very personal assessments and 

interpretations are made by the actors. The law, in theory, explains how certain elements 

should be done, but when applied in practice, this becomes much more complicated. This 

results in the actors getting separate opinions of how they should be applied, furthermore who 

should have access to what and how to handle the privacy. 

Keywords: Digital forensics, privacy, the judiciary, management, legislation. 
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1 Introduktion 

IT-forensik har funnits sedan 1980-talet men användes inte hos myndigheter förrän mitten av 

1990-talet. Efter 1990-talet ökade intresset av IT-forensik och dess utveckling, som idag är ett 

kraftfullt område inom polismyndigheten (Pollitt, 2010). I och med att allt blir mer digitalt 

sker fler brott i den digitala världen, vilket gör att behovet av brottsutredning inom IT är stort 

(Brottsförebyggande rådet, 2016). I dagens samhälle blir telefoner allt mer avancerade och 

inte bara datorer innehåller mycket data, vilket resulterar i att flera enheter tas i beslag och blir 

föremål för en IT-forensisk undersökning (Mori, Furnell & Camp, 2017). 

Personlig integritet är en fundamental mänsklig rättighet, som ska respekterats och behandlas 

på ett etiskt korrekt sätt (United Nations General Assembly, 1948). Att varje person ska ha sin 

integritet för sig själv och inte röjas till utomstående personer är något som ska antas som en 

självklarhet. Vid IT-forensiska undersökningar insamlas data från en eller flera personer, 

vilket kolliderar med integriteten och resulterar per automatik i integritetsintrång. Till skillnad 

från övriga aktörer har myndighetspersonen som utför den IT-forensiska undersökningen 

lagliga rättigheter till att utföra detta (Värdegrundsdelegationen, 2014). I kommande kapitel 

beskrivs problematiken kring IT-forensiska utredningar och hur dess utförande påverkar 

integriteten hos personer som blir föremål för utredningarna, vilket även kan påverka personer 

som inte är av intresse för undersökningen. 

Denna studie gör vidare undersökning kring hur integritetsperspektiv hanteras från 

rättsväsendets aktörer, det vill säga åklagare, domare och försvarare. En kvalitativ 

intervjustudie användes, för att få en bild av hur denna hantering sker. Studien hoppas på att 

kunna lyfta fram vad aktörerna tycker och tänker samt ge en ökad insikt till hur detta 

tillämpas i praktiken. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel beskriver hur en IT-forensisk undersökning går till, från beslagtagningen till 

domen och beskrivningen av olika begrepp inom området. Vidare förklaras roller inom IT-

forensik, reglerna inom området, hanteringen av data, hanteringen av personer som inte är 

misstänkta och vad som händer med all data efter en avklarad utredning. Kapitlet avslutas 

med problematiken kring integriteten under IT-forensiska undersökningar. 

2.1 Processen 

IT-forensiska utredningar går igenom flertalet steg under arbetsprocessen. Det kan utspela sig 

i en företagsmiljö eller i en miljö där någon har begått ett brott. Kävrestad (2018) förklarar att 

den IT-forensiska undersökningsprocessen delas upp i tre delar. Insamling av data, 

analysering och rapportering.  

2.1.1 Insamlingsprocessen 
Vid insamling av data behövs ett understödjande beslut från överordnade utredare eller 

åklagare. Målet kan vara en misstänkt person eller en enhet, till exempel mobiltelefon, dator 

eller andra tekniska enheter. Enheten tas i beslag från den misstänkta av polisen, där enheten 

sedan levereras till den IT-forensiska experten för vidare undersökning (Kävrestad, 2018).  

2.1.2 Analysprocessen 
I analysprocessen är huvudsyftet att ta reda på vad som har gjorts på enheten eller vad den har 

blivit använd till. Den IT-forensiska experten som sköter analyseringen jobbar normalt sätt 

fritt. Analysen sker dock mer effektivt om överordnade utredare berättar vad experten ska leta 

efter. Under processens gång kan vissa fynd resultera i att nya frågor uppkommer, därav sköts 

en kontinuerlig kontakt med åklagaren (Kävrestad, 2018). 

2.1.3 Rapporteringsprocessen 
Rapporteringsfasen är det sista steget i processen. De fynd som hittades i föregående steg 

rapporteras till ansvarig utredare och frågorna som blivit ställda till experten ska besvaras på 

ett välgrundat sätt. Viktigt i rapporteringsfasen är att svaren inte på något sätt är partiska och 

att det är verkliga konklusioner som stödjs av fynden. Vidare tas protokollet upp i rättegång 

och redovisas med förklaringar och försvarande (Kävrestad, 2018). 

2.2 Roller inom IT-forensik 

För att få förståelse för arbetet är det viktigt att ha kunskap om rollerna inom området som 

beskrivs nedan. 

IT-forensiker 

Är den som utför undersökningen. Utgångspunkten för en IT-forensiker och dess roll är att 

bevisa vad som har gjorts, vem som har gjort det samt när det har skett. IT-forensikern får inte 

på något sätt vara partisk till ett fall, det vill säga det ska läggas ner lika mycket kraft på att 

hitta bevis som gör den misstänkta personen skyldig eller oskyldig. 

Åklagare 

Åklagaren jobbar aktivt tillsammans med den IT-forensiska experten och är den som 
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bestämmer vad som ska utredas, beställer och mottager en undersökning. Åklagare ska även 

objektivt utreda vad som har skett (Åklagarmyndigheten, u.å.-A).  

Försvarare 

Motparten till åklagare är försvarare, den som för den misstänktes talan. Rollen är att ta vara 

på den misstänktes intressen (Åklagarmyndigheten, u.å.-B).  

Domare 

Domaren är den som leder rättegången under den rättsliga förhandlingsprocessen, det vill 

säga, när det kommer till avgörandet av en dom så är det domaren tillsammans med 

nämndemännen som tar dessa besluten. Besluten ska tas med opartiskhet och en bevisfattande 

ställning (Åklagarmyndigheten, u.å.-C).   

2.3 Begrepp 

Nedan beskrivs följande begrepp för att få en lättare förståelse för detta arbete. 

Spegling av hårddisk 

Speglingen av en hårddisk kan ske på olika sätt, antingen på en fysisk nivå eller en logisk 

nivå. Vid en spegling av en hårddisk speglas all data som finns på den till en avbild, som i ett 

senare stadie analyseras. Med innebörden av all data inkluderas vilka användare som finns, 

filmer, videos, dokument, bilder, programanvändning med mera. Vid fysisk spegling är 

nackdelen om hårddisken är krypterad, för då blir speglingen krypterad. Fördelen är att 

återskapandet av raderade filer kan ske på ett lätt sätt, det vill säga bit för bit. Logiska 

speglingens fördel är att en kryptering kan förbigås om fallet är att en hårddisk är krypterad. 

Nackdelen är återskapandet av filer, där bit för bit inte är någon aktuell möjlighet (Akbal & 

Dogan, 2018). 

Live-undersökning 

Live-undersökningar sker på plats, där enheten är igång. Under denna typ av undersökning 

arbetas det inte bara med vad som finns på hårddisken, här inkluderas även vad som finns 

aktivt på enheten. Exempelvis kan det vara en webbläsare som är igång och befinner sig inne 

på en hemsida som är av intresse. RAM-minnet utgör en stor del under denna typ av 

undersökning. Allt som har laddats in i RAM-minnet kan läsas i klartext med hjälp av en 

minnesdump (Wang, Zhang & Zhang, 2009). 

Offline-undersökning 

Motsatsen till en live-undersökning är offline-undersökning. Undersökningarna är därmed 

begränsade till enhetens lagring. Kryptering som begreppet spegling av hårddisk tar upp, kan i 

dessa fall uppstå. Om kryptering är fallet behövs en nyckel för att dekryptera enheten och 

kunna nå dess lagring (Lin, 2018). 

Gallring 

Gallring sker när arkivering av det specifika materialet ej är aktuellt längre, alltså destrueras 

eller återlämnas samt efter att en förundersökning har avslutats hos polis, åklagare eller 

domstol arkiveras handlingarna. Enligt § 2 i RA-MS 2017:45 inom IT-forensisk verksamhet 

gäller två olika gallringfrister, detta enligt följande ”Kopior av beslagtagna elektroniska 
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handlingar som har framställts med hjälp av forensiska analysprogram.” Första är 6 månader 

efter avslutad förundersökning med avseende på att förundersökningen faktiskt är avslutad. 

Andra gallringsfristen är 5 år efter avslutad förundersökning med avseende på att 

förundersökningen är nedlagd och inte avslutad. 

Tvångsmedel 

För att samla in bevis används tvångsmedel, vilket innefattar att en polis eller åklagare gör ett 

ingrepp hos en person som är misstänkt för något brott. Dessa tvångsmedel innehåller oftast 

ett beslag av en digital enhet, anhållande, kroppsvisitation samt telefonavlyssning 

(Åklagarmyndigheten, u.å.-D).  

Misstänkt 

En person som skäligen misstänkts vara skyldig till brott av polis eller åklagare och att 

misstanken kvarstår efter avslutad utredning (Åklagarmyndigheten, u.å.-E). Personen är även 

den som blir föremål för de IT-forensiska utredningarna.  

Målsägande 

Person som har tagit skada från ett brott eller blivit utsatt för ett (Åklagarmyndigheten, u.å.-

F). 

Slutdelgivning 

När förundersökningen är avslutad hos åklagaren får den misstänkte samt dess försvarare en 

slutdelgivning av förundersökningsprotokollet, innan åtal väcks. Detta för att den misstänkte 

ska få möjligheten att kunna kräva en begäran om ytterligare utredning (Åklagarmyndigheten, 

u.å.-G).   

2.4 Reglering 

Enligt kap 1. § 9 i SFS 1974:152 gäller objektivitetsprincipen, ”Domstolar samt 

förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 

verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag 

(2010:1408).” Principen måste beaktas när en förundersökning utförs och rapporteras av den 

IT-forensiska experten.  

Objektivitetsprincipen konkretiseras i SFS 1942:740 kap. 23 § 4, här tas omständigheter samt 

bevis som talar till personens fördel eller nackdel i beaktning. Den ska bedrivas på ett sätt 

som gör att ingen person blir onödigt misstänkt, orsakas onödig kostnad eller olägenheter. 

Förundersökning ska även bedrivas på ett skyndsamt sätt, det vill säga att finns det ingen 

anledning till att bedriva en förundersökning ska den läggas ned. 

En viktig del som tas upp i rapporteringsfasen är protokollet som skrivs. Regleringen kring 

hur den ska skrivas tas upp i SFS 1947:948 § 22 ”Protokoll skall avfattas så, att det ger en 

trogen bild av vad som förekommit vid förundersökningen av betydelse för målet.” Inte bara 

hur protokollet ska skrivas utan även den IT-forensiska förundersökningen inkluderas i 

paragrafen. 
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En annan viktig del i SFS 1942:740 kap. 23 § 21 angående protokollet är att det som har 

förekommit under förundersökningen ska ha en betydelse. Resultatet av denna paragraf blir 

då att sidomaterial som uppkommer vid spegling av en hårddisk inte tas med i protokollet och 

blir därmed utelämnat. Liknande i SFS 1942:740 kap. 45 § 7 där om en förundersökning har 

skett ska åklagaren lämna in protokollet, handlingar eller föremål som är bevis, men sådant 

som inte är relevant till fallet bör utelämnas, alltså sidomaterial. Sidomaterial diskuteras i 

SOU 2011:45, diskussionen tar upp rättegångsbalk 23 kap. § 18, där den misstänkte och dess 

försvarare vid slutdelgivningen ska få ta del av utredningen. Preliminärt får de bara ta del av 

förundersökningsprotokollet och det som bedöms vara relevant och har betydelse för 

utredningen. Dock så har den misstänkta rätt till att ta del av allt utredningsmaterial, det vill 

säga även sidomaterial som har sorterats ut. 

Fri bevisprövning är av stor betydelse inom rätten för den IT-forensiska verksamheten. I SFS 

1942:740 kap. 35 § 1 beskrivs ”Rätten skall efter samvetsgrann prövning av allt, som 

förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. Vad om verkan av visst slag av bevis är stadgat 

vare gällande.” Denna paragraf menar att all bevisning som läggs fram i en förhandling ska 

tas ställning till och värderas, oavsett hur bevisningen har tagits fram. Exempelvis om den IT-

forensiska experten tar fram bevisen på ett olagligt sätt kan dessa fortfarande användas i 

förhandlingarna. 

I fallen när en husrannsakan sker får data som befinner sig lokalt på den geografiska platsen 

användas som bevisning. Det som befinner sig i molnet ska inte användas som bevisning om 

inte det specifika datamaterialet är sparat lokalt. Om det ska hämtas från molnet, behövs en 

husrannsakan mot den specifika tjänsten och dess lagring, det vill säga den fysiska platsen för 

den enheten (Ekfeldt, 2016). Kävrestad (2018) skriver att data som relaterar till molnbaserade 

lagringsplattformar vanligtvis uppkommer i undersökningarna. Där finns det olika typer av 

lagringsplattformar, exempelvis Google Drive, Dropbox, eller olika mailtjänster. 

2.5 Integritet 

En stor del kring IT-forensiska utredningar är integriteten, då utredaren per automatik gör 

intrång och tar del av en annan persons data, kan detta bli integritetskränkande. 

Law, Chan, Yiu, Chow, Kwan, Tse och Lai (2011) talar om att integritet är en fundamental 

human rättighet som är skriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (Förenta 

Nationerna). Hur integritet ska skyddas under IT-forensiska undersökningar där personlig 

data som inte relaterar till fallet undviks. Problematiken som kan uppstå kring IT-forensiska 

undersökningar kan vara fallet av en digital plattform som inte bara tillhör den misstänkta 

personen utan är en delad plattform, vilket berör andra utomstående personer och dess 

integritet. Vid spegling av hårddisk som diskuterats i tidigare stadie av kapitlet, speglas all 

data som befinner sig på hårddisken, utan tanke på dataintegriteten. Law et al. (2011) tar upp 

olika tekniker som på så sätt kan skydda integriteten med hjälp av kryptering. 

En aspekt som Sharevski (2014) tar upp är den IT-forensiska utredningen kring molnbaserade 

plattformar och hur integriteten blir påverkad. Molntjänster är en attraktiv och ökande trend, 

men med detta uppstår problem. Tjänsterna kan användas till att begå cyberbrott och andra 
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brott, för att kunna bekämpa detta krävs IT-forensik i molnet. Eftersom molnet är delat med 

andra användare, måste åtanken finnas hur legalt och integritetskränkande dessa typer av 

undersökningarna kan vara. Vidare beskrivs rekommendationer för integritetsmedvetna IT-

forensiska undersökningar i molnet. En rekommendation som Sharevski (2014) tar upp är att 

ha djup kunskap om de legala aspekterna av undersökningen för att kunna skydda integriteten 

hos de berörda personerna. 

Undersökningen som gjordes av Aminnezhad och Dehghantanha (2012) talar även om 

integritetsproblemet kring IT-forensiska utredningar. De poängterar att dilemmat för en 

utredare ligger mellan människans integritet och det juridiska regelverket, det vill säga att 

tvetydigheten är stor och kommer alltid att existera kring dessa utredningar. Oavsett hur långt 

utveckling har kommit för att bibehålla integriteten, finns det fortfarande möjlighet till att data 

förlorar sin integritet vid undersökningarna vare sig det är medvetet eller omedvetet gjort av 

IT-forensikern. 
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3 Problemformulering 

IT-forensiska undersökningar kan ske på många olika sätt och i olika miljöer, det kan vara allt 

från en arbetsmiljö till en privatpersons hem. Reglerna kring IT-forensiska undersökningar 

beskriver vad som får göras och hur, men en aspekt och gråzon är hur integriteten ska 

hanteras, då det väger mellan människans integritet och det juridiska regelverket 

(Aminnezhad & Dehghantanha, 2012). Därav är integritetsintrång och IT-forensiska 

undersökningar något som hör ihop med varandra, men tolkningen av hur 

integritetshanteringen sker varierar. 

Studien av Sharevski (2014) visar på att molnbaserade tjänster används mer. Vilket kan 

resultera i att data som tas med under förundersökningarna inte bara tillhör den misstänka 

personen, utan även personer som inte är av intresse kan drabbas.  

3.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka hur integritetsperspektiv hanteras i IT-forensiska 

utredningar från rättsväsendets aktörer.  

För att besvara syftet beskrivs frågeställningen nedan. 

• Hur hanteras integritetsperspektiv under IT-forensiska utredningar av aktörer från 

rättsväsendet? 

3.1.1 Delfrågor 
Enligt Robson (2011) blir ofta huvudfrågan stor och diffus för att underlätta för forskningen 

delas huvudfrågan upp i mindre, mer specifika frågor. Inom mindre forskningsområden är en 

rimlig tumregel att ha fyra till sex delfrågor för att täcka huvudfrågan (Robson, 2011). Därav 

tas fem delfrågor upp på följande sätt: 

1. Hur hanteras den personliga integriteten under IT-forensiska 

undersökningarna? 

En viktig delfråga är hur aktörerna ställer sig till integriteten under utredningarna 

och hur mycket vikt som läggs på det eller om det läggs vikt på överhuvudtaget. 

Är det skillnad från fall till fall? 

2. Vad händer med all data efter avslutad utredning? Vem har tillgång till vad? 

Efter utredningen är avklarad gallras data men delfrågan lägger fokus på vem som 

har tillgång till vad. Vilka får ta del av utredningen? Vem får insyn till vad? 

3. Vad händer med data som ej får räknas med i husrannsakan? 

Syftet med denna delfrågan är att få en inblick över hanteringen kring data som 

inte ingår i en husrannsakan, det vill säga molnbaserade tjänster och inte lokal 

data. Molnbaserade tjänster befinner sig på en annan geografisk plats i landet eller 

i världen och då gäller inte den specifika husrannsakan som är mot den lokala 

platsen.   
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4. Hur ser aktörerna på data som har klassats som sidomaterial? 

Data som klassats som sidomaterial anses inte vara relevant för utredningen, 

fokuset för delfrågan ligger på hur aktörerna ser på detta material med avseende på 

integriteten. 

5. Vilka etiska aspekter ska/tar aktörerna under utredningarna och besluten? 

Delfrågan fokuserar på etiska aspekter kring utredningarna och om aktörerna ska 

eller tar hänsyn till detta. När anses det vara etiskt fel och när går aktörerna för 

långt kring personens integritet?  

3.2 Motivation och förväntat resultat 

Den stora delen inom IT-forensiska områden är brottsutredningarna och att ta reda på vem 

som har gjort vad. Ett mindre fokus inom detta området är hur personer som blir föremål för 

dessa utredningar har blivit hanterade med hänsyn till deras integritet. Det finns idag väldigt 

lite information om hur hanteringen går till under dessa utredningar inom det svenska 

rättssystemet, därför vill denna studie lyfta fram tycke och tanke hos de berörda aktörerna. 

Studien förväntas ta reda på hur integritetsperspektiv hanteras hos de olika aktörerna och få en 

insikt till hur stor vikt det har under IT-forensiska utredningar. Studien förväntas även visa 

hur aktörerna ser på denna hantering och om de själva ser någon problematik. Studien avser 

också att belysa hur personer som ej är av intresse till en undersökning blir påverkade. 

3.3 Avgränsningar 

IT-forensiska utredningar sker i varje land och styrs av regleringarna där, men fokuset ligger 

på svenska utredningar och dess aktörer. Utredningar som inte involverar IT-forensiska 

undersökningar tas avstånd ifrån i denna studie och hos de berörda aktörerna räknas både kön 

och ålder bort. Detta arbete belyser ämnet från perspektivet av de aktörer som arbetar inom 

rättsväsendet. Det innebär att arbetet förväntas svara på hur rättsväsendet arbetar med 

integriteten hos de som blir föremål för IT-forensiska undersökningar. Fokuset för detta 

arbete ligger därmed inte i att se över de upplevelser hos personerna som blir föremål för IT-

forensiska undersökningar. 
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4 Metod 

Följande kapitel tar upp vald metod för arbetet samt hur den utformas. Vidare beskrivs 

analysmetoden, urval, etiska aspekter och validitetsfaktorn respektive reliabilitetsfaktorn. 

4.1 Metodval 

Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell (2008) beskriver att det finns flera olika metoder 

inom forskningsvärlden och för att hitta den korrekta metoden för studien utvärderades tre 

olika metoder. Dessa var litteraturstudie, fallstudie och intervjustudie. Med litteraturstudie 

sker en systematisk genomgång av litteraturer med avseende på ett problem, alltså undersöker 

och analyserar publicerade arbeten för att få svar på sin fråga inom samma område. Fallstudie 

är en mer djupgående metod som studerar ett fenomen i sin naturliga kontext. Intervjustudie 

är en kvalitativ ansats som kan utformas på många olika sätt, för att besvara sin 

forskningsfråga. 

Ansatsen från början var att genomföra en enkätstudie mot anstaltens interner, men på grund 

av etiska- och tillgänglighetssvårigheter lades detta ner. Fallstudie hade varit relevant om 

fokuset varit inom ett begränsat område. Bryman (2018) beskriver att användningen av en 

kvalitativ ansats är att datainsamlingen baseras på ord, alltså vad personer säger och tycker. 

Då syftet med studien är att ta reda på hur hanteringen går till behövs en intervjustudie för att 

förklara detta. 

4.1.1 Intervjustudie 
Det finns olika typer av intervjuer, dessa är strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade (Robson, 2011).  

• Vid strukturerade intervjuer har studien bestämda frågor med en fixerad ordning. Här 

talar den intervjuade personen väldigt strikt till de frågorna som är och det finns inget 

utrymme till frågor som kan uppkomma under intervjun.  

• Semi-strukturerad intervju baseras på en intervjuguide för att täcka de frågor som ska 

besvaras, frågorna är fixerade men ordningen kan variera beroende på intervjun. 

Oplanerade frågor kan uppkomma och därefter bli besvarade under intervjun. 

• Ostrukturerade intervjuer är inget bestämt och intervjuaren låter intervjun utvecklas 

under tiden. 

För att få en flexibel intervju rekommenderas det att använda en semi-strukturerad intervju 

(Robson, 2011). I en semi-strukturerad intervju är frågorna en blandning av öppna och 

stängda frågor, öppna frågor är väldigt fria i hur frågorna besvaras, stängda frågor är 

begränsade till ett visst antal svar. Bryman (2018) skriver att i kvalitativa intervjuer vill 

intervjuaren att intervjun ska röra sig i olika riktningar, detta ger kunskap om vad den 

intervjuade anser vara relevant och viktigt, därav föll valet på semi-strukturerade intervjuer. 

Robson (2011) talar om att personen som intervjuar ska försöka få de intervjuade till att prata 

öppet och fritt, för att uppnå detta ska du: 

• Lyssna mer än vad du själv pratar. 
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• Lägg fram frågorna enkelt, tydligt och på ett inbjudande sätt. 

• Eliminera slutord som leder den intervjuade till att svara på ett visst sätt. 

• Njut av det (eller låtsas som du gör det). 

• Undvik långa, ledande, dubbelsidiga och partiska frågor. 

Robson (2011) poängterar även att det är grundläggande att ta anteckningar under intervjun. 

4.1.2 Intervjuer och transkribering 
Intervjuerna genomfördes över telefon samt fysiska möten och spelades in. Det finns olika 

för- och nackdelar med telefon och fysiska möten. Robson (2011) säger att det är mycket 

billigare att ha en telefonintervju än en fysisk intervju, då det kan uppkomma resekostnader. 

Telefonintervjuerna måste vara relativt korta jämfört med fysiska intervjuer. Vid icke-fysiska 

möten finns inga visuella hjälpmedel som kan tolka signalerna från den intervjuade (Robson, 

2011). En blandning av hur intervjuerna genomfördes, gjorde att flexibiliteten ökade samt 

friheten, därmed spelade inte plats eller tid någon roll. 

Vid intervjuer genereras mycket data, som gör att det kan kännas överflödigt och inte 

hanterbart. Transkribering underlättar för forskaren, genom att återberätta exakt vad den 

intervjuade sade. Bryman (2018) beskriver transkribering som en mycket tidsödande process. 

Därför är det viktigt att försäkra sig om att skrifterna är av god kvalitet, med detta i åtanke 

togs ett ordbehandlingsprogram till hjälp samtidigt som inspelningarna lyssnades igenom, för 

att uppnå denna kvalitet.  

4.2 Analysmetod 

Robson (2011) pratar om olika kvalitativa dataanalyser, där tematisk kodning är en generell 

användning för analys av kvalitativa data. Tematisk kodning är hur du definierar den data du 

analyserar (Gibbs, 2007). Bryman (2018) rekommenderar att leta efter likheter och skillnader 

mellan intervjuerna för att se hur de skiljer sig från varandra. Det poängteras även att hålla 

koll på vad för data som saknas från intervjuerna.  

Robson (2011) beskriver den tematiska kodningen i fem olika steg för att få bra representativ 

data. Dessa fem steg är följande: 

• Gör dig själv bekant med din data och läs transkriberingarna flertalet gånger. 

• Generera förstagångskoder, hitta data som är av intresse och viktigt för arbetet. 

• Identifiera teman, kollationera koder som kan bli teman. 

• Generera en tematisk karta över analysen. 

• Integrera och tolka data med hjälp av de tekniker som har tagits fram i föregående 

steg, som i slutändan resulterar i en demonstration över kodningen. 

Efter att transkriberingarna var slutförda, lästes de ett flertal gånger för att identifiera 

gemensamma punkter. Dessa punkter kategoriserades för att senare bli generaliserbara i den 

tematiska kodningen. Med hjälp av de fem stegen som benämns ovan uppfylls målet som är 

att lättare få en förståelse vad för information som har uppgetts och se kopplingen till studiens 

syfte. 
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4.3 Urval 

Problematiken med kvalitativ forskning är hur många individer som behövs för att säkerställa 

en teoretisk mättnad (Bryman, 2018). Det påpekas även för att få en intervjustudie publicerad 

ska studien minst ha tjugo till trettio intervjuer, vilket inte möjligt i denna studie på grund av 

begränsad tid. Målstyrt urval tillämpades studien, där personerna hade en direktkoppling till 

forskningsfrågan som baserades på deras kunskap (Bryman, 2018). Denna kunskap fanns hos 

målgruppen: aktörer inom rättsväsendet, som jobbar aktivt med området IT-forensik. 

En triangulering anpassades till urvalet, för att på så sätt öka validiteten och täcka de olika 

aspekterna. Genom att intervjua tre olika roller inom rättsväsendet kunde de olika aspekterna 

täckas, dessa var åklagare, domare och försvarare. Två personer per roll blev intervjuade, 

varav personerna jobbade i olika distrikt och län. 

4.4 Etiska aspekter 

Etik är inget som uppkommer i slutet av ett forskningsarbete, det är något som är med från 

början av en idé (Robson, 2011). Enligt Bryman (2018) ska forskaren följa vissa etiska 

principer för att behålla en god etisk nivå, som är följande: 

• Informationskravet är att den som utför forskningen ska utförligt informerar personerna om 

vad som gäller för de som deltar i undersökningen. Här är det även att de som deltar i 

undersökningen har med all rätt att dra sig ur eller hoppa av, utan att uppge någon anledning.  

De ska även få veta vilket moment som ska komma. 

• Samtyckeskravet menar att deltagarna bestämmer själv vad de vill delta i, alltså behöver de 

inte medverka i hela undersökningen.  

• Konfidentialitetskravet beskriver att uppgifter över de som deltar ska behandlas med största 

konfidentialitet, alltså skyddas från obehöriga.  

• Nyttjandekravet redovisar att de uppgifter som har samlats in enbart används till forskningen 

och inget annat. 

I studien förblev alla deltagare anonyma. Det som benämns i arbetet är enbart deras roll, för 

att undvika att avslöja personernas identiteteter. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

En viktig del som bör beaktas i forskningen är validitet och reliabilitet och hur det påverkar 

resultaten. Enligt Berndtsson et al. (2008) är validitet relationen mellan vad du har tänkt och 

undersöka, till vad du faktiskt undersöker. Reliabilitet är vidare hur bra precision metoden 

har, det vill säga utformningen av intervjun och dess frågor. Två viktiga validitetshot som är 

generella inom kvalitativa undersökningar är partiskhet och ens påverkan på forskningen. 

Berndtsson et al. (2008) menar med partiskhet att du inte ska bedriva datainsamlingen på ett 

sätt som gör att dina förutfattade meningar kring området påverkar resultaten. När det utförs 

flera intervjuer kan det bli att de intervjuade blir influerade av hur du utför dina intervjuer 

med olika aspekter på saker och kan ändra sitt sätt att svara på, därav menar Berndtsson et al. 
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(2008) att intervjuaren måste vara vaksam på dessa förändringar. En viktig slutdel kring 

transkribering av data är om de intervjuade inte får ta del av detta och bekräfta att det är dem 

som faktiskt har sagt det, för då kan personerna börja ifrågasätta resultaten (Berndtsson et al. 

2008). 

Studien tillämpade att de intervjuade fick ta del av avklarad transkribering, för att säkerställa 

så inga missuppfattningar eller feltolkningar har inträffat. 
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5 Genomförande 

De berörda personerna blev kontaktade via mail eller per telefon för att försöka få en intervju 

med varje roll inom rättsväsendet. Vid första kontakten med respektive respondent skickades 

information om vad studien gick ut på och vad som skulle tas upp samt fick de information 

om att de skulle bli inspelade och förblev anonyma i studien. Respondenterna fick även ta del 

av transkriberingen efter intervjuerna. 

Två personer per roll blev intervjuade och intervjuerna genomfördes i största mån över 

telefon men även på plats. Intervjuerna inleddes med att intervjuaren berättade om sig själv 

och syftet med studien, sedan fick den intervjuade berätta om sig själv och hur mycket 

erfarenheter samt intressen den har kring IT-forensiska utredningar, med syftet att få den 

intervjuade bekväm och avslappnad inför huvudfrågorna. Det uppmuntrandes även att den 

intervjuade kunde när som helst avbryta intervjun och ställa frågor eller ta upp sina tankar och 

idéer. 

Intervjuperioden varade mellan april och maj månad samt att intervjuerna varade från cirka 35 

till 60 minuter. 

Figur 1 illustrerar processen från framställningen av intervjufrågor och teman till 

diskussionen av resultatet. Delfrågorna i studien användes som teman i den tematiska 

analysen och därefter genomfördes identifieringen av relevant data.  

 
Figur 1 – Den övergripande arbetsprocessen för genereringen av resultatet - (författarens egen) 

Framställningen av intervjufrågorna gjordes med avseendet på att kunna besvara studiens 

huvudfråga och blev pilottestade för att säkerställa att frågorna inte blev diffusa eller icke-

relevanta, som senare utfördes med respektive respondent. I transkriberingsstadiet lyssnades 

intervjuerna igenom och det antecknades ner vad som sades utan fyllningsljud och sedan 

lästes de igenom flertalet gånger. 

Efter att transkriberingarna var genomlästa, blev relevant data identifierad utefter teman som i 

sin tur kunde presenteras under respektive respondent med tillhörande delfråga. Därefter 

sammanfattandes varje roll och presenterades i resultatet.  
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Sammanfattningarna lästes igenom och analyserades i svar till delfrågorna, där det sedan 

drogs slutsatser ifrån och sammanställdes till att besvara studiens huvudfråga. I sista steget 

diskuterades resultatet med avseende på slutsatserna. 
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6 Resultat 

I detta kapitel summeras intervjuerna, delfråga för delfråga. Summeringarna skapades genom 

att intervjuerna transkriberades och analyserades med tematisk kodning. Varje delfråga 

utgjorde ett tema. I Bilaga B – F återfinns utförlig analys över vad respektive respondent har 

sagt på respektive delfråga.  

6.1 Resultat delfråga 1 

I detta kapitel presenteras summering av den första delfrågan: Hur hanteras den personliga 

integriteten under IT-forensiska undersökningar? Material som ligger till grund för denna 

summering återfinns i Bilaga B. 

Åklagarna tycker att de måste titta på allt som finns för att kunna bedöma om det är relevant 

eller inte och de har all rätt att titta på materialet. Samtidigt finns det inget intresse för dem att 

titta på material som inte är relevant. Det visar även att om ett allvarligare brott har inträffat så 

tenderar de till att göra mer integritetskränkande ingripande, för att tiden och resurserna finns. 

Det blir en proportionalitetsbedömning mellan utredningens behov och den enskildes behov 

samt att våga lämna något åt slumpen undviks. Åklagarmyndighetens handbok ser en skillnad 

på en dator och en telefon. Där ska de överväga att lämna tillbaka telefonen efter att en 

tömning har genomförts, en dator ska de dock behålla tills utredningen är avklarad.  

Domarna anser att när denna integritetsfråga väl kommer till dem så är inte problematiken 

stor då förundersökningsprotokollet redan till stor del har blivit avgränsat. De anger även att 

de jobbar efter proportionalitetsbedömningen, är det ett värre brott så tillåter de mer 

ingripande. Domarna har väldigt svårt att kunna skydda involverade med sekretess när det väl 

har kommit in till dem, då rättssäkerhetsintresset väger tyngre än den enskildes integritet och 

lagstiftningen ger olika förutsättningar från fall till fall. Oavsett vad, kan alltid ett 

förundersökningsprotokoll påverka utomstående personer. 

Försvararna anger också att utomstående personer alltid kan bli drabbade oavsett vad, men 

hur mycket det än påverkar den misstänktes eller målsägandes integritet spelar ingen roll. Är 

det relevant ska det med, oavsett grovheten på brottet. Brottmålsutredningen har alltid första 

prioriteten. De anger även att åklagare inte helt okritiskt ska ta med all kommunikation som 

den misstänkte har haft i förundersökningsprotokollet. De anger dock att bevisläget styr hur 

mycket information som ska samlas in.  

6.2 Resultat delfråga 2 

I detta kapitel presenteras summering av den andra delfrågan: Vad händer med all data efter 

avslutad utredning? Vem får tillgång till vad? Material som ligger till grund för denna 

summering återfinns i Bilaga C. 

Åklagarna anser att det är reglerat i lagen, men allt som berör den misstänkte i fallet ska den 

ha tillgång till. Det finns en så kallad fotboll över utredningens material, där ena halvan är vad 

som ska bli offentligt och vad som ska läggas i förundersökningsprotokollet. Den andra 

halvan är sidomaterialet. Där har den misstänkte full insyn, för att han ska kunna ta vara på 
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sin rätt. Det ska finnas synnerlig vikt för att hindra den misstänkta att få insyn till denna 

fotboll och för att någon annan ska få insyn till den andra halvan av fotbollen som är 

sidomaterialet så ska det krävas oerhört mycket till. Åklagarväsendet har börjat bilda en annan 

uppfattning om hur de ska behandla datamaterial och vem som ska få tillgång till vad, med tre 

nivåer. Dessa är förundersökningsprotokollet, sidomaterialet och material som inte räknas 

med i utredningen. Den tredje nivån är något som ingen får tillgång till då det kan bli problem 

med insynen. För att få tillgång till det materialet vill de att försvararna ska begära en 

komplettering till förundersökningen och på så sätt slippa jobba med materialet i all 

oändlighet. Åklagarna måste skydda åt båda hållen, så att både målsägande och den 

misstänkte får skydd. De ska tänka när de jobbar med ett visst material om det kan medföra 

repressalier mot en viss person och dess anhöriga. Där det blir mycket från fall till fall. 

Åklagarna kan även göra så att vissa saker får sekretess och förblir sekretessbelagda även 

efter avslutad utredning, men det är något som domarna tar beslut om i förhållande till 

allmänheten. 

Domarna kan hindra den misstänkta från att få tillgång till ett visst material om det är så att 

han kan riskera att förfölja målsägande eller någon annan. Annars får den misstänkte full 

insyn, men de antyder att det finns begräsningar inom det, som till exempel hemliga 

tvångsmedel. Det sker en åtskillnad på vanliga personer och journalister när det gäller begäran 

om att få ut förundersökningsprotokollet. Om journalister begär ut 

förundersökningsprotokollet ska domarna vara helt transparenta och ge ut det, på grund av 

utgivningsbeviset bakom sig. Tanken finns dock om hur de ska lämna ut. Ska de lämna ut via 

mail eller pappersform och ska det skickas eller hämtas. Där sker det även övervägningar om 

de ska lämna ut och se över vad det är för typ av material de sitter med. Domarna gör här en 

avvägning mellan skyddet hos den personliga integriteten och den praktiska hanteringen.  

Försvararna anser att den misstänkte får tillgång till allt material som finns, även hemliga 

tvångsmedel, men telefonavlyssningar får bara användas på den misstänkta som är aktuell i 

fallet och inte någon annan person. Det kan även finnas material som inte den misstänkte och 

dess försvarare vet om. Då angavs det både att det är otroligt viktigt att få veta om detta 

materialet existerar eller inte och det andra är att åklagaren inte får åberopa det materialet som 

bevis, för då saknar det bevisvärde. Får ingen kunskap om materialet så tar ingen skada av 

det. 

6.3 Resultat delfråga 3 

I detta kapitel presenteras summering av den tredje delfrågan: Vad händer med data som ej får 

räknas med i husrannsakan? Material som ligger till grund för denna summering återfinns i 

Bilaga D. 

Åklagarna anger att de informerar involverade parter om att data som inte lagras lokalt får inte 

laddas ner under husrannsakan, men om de som genomför husrannsakan får med materialet 

anger åklagarna att de måste tänka på hur ska de hantera det. Det finns ingen lag som reglerar 

den biten, utan i Sverige anses det att de ska vara försiktiga och skärma av sådant material 

som inte får tas med. De anger två olika uppfattningar med material som kommer in efter 

beslag är gjort. Den ena är att material som kommer in efter, måste anses som 



 

17 

 

telefonavlyssning och då gå till domstol och få detta prövat, medan andra tolkar det som att 

polisen inte kan göra något åt det, då det inte är polisens ansvar om det tillkommer material 

efteråt. Åklagarna får gå efter sin egen etiska kompass, tycker personen det är okej, tas detta 

med. Tycker personen inte att det är okej, tas det inte med. De anger att rättegångsbalken inte 

är gjord för denna verklighet, förr kunde de strunta i om personer hade öppnat sms eller mail.  

Domarna anger att datamaterial uppstår i förundersökningsprotokollet där materialet har 

befunnits sig på en annan fysisk plats, men detta uppstår för att i Sverige får det användas som 

fri bevisprövning och fri bevisvärdering. De anger att de inte vill ha något förbud mot sådant 

material, men samtidigt är det viktigt att få sammanhanget av hur åklagarna har fått tag i 

materialet, för att kunna bedöma värdet av det. Vad finns det för risk att det är felaktigt eller 

att det är korrekt, samtidigt som högsta domstolen har slagit fast att sådan bevisning inte får 

ligga ensam i grunden för en fällande dom. De anger att polisen inte ska börja samla in bevis 

på fel sätt bara för att de kan.  

Försvararna anger att det finns problematik speciellt om det sker en husrannsakan hos en 

advokat. Då får de inte bara tillgång till information som åklagaren är ute efter, utan även 

övrig information, som dess klienter och kommunikationen sinsemellan dem. Även om det är 

sådant material som är strängt sekretessbelagt, vet de inte hur det materialet hanteras eller vad 

det används till. De anger att de dock inte tror att poliser tänker på data som de inte får ta del 

av, utan i sin iver öppnar de data som ej befinner sig lokalt.  

6.4 Resultat delfråga 4 

I detta kapitel presenteras summering av den fjärde delfrågan: Hur ser aktörerna på data som 

har klassats som sidomaterial? Material som ligger till grund för denna summering återfinns i 

Bilaga E. 

Åklagarna anger att lagtexten är lite diffus när det gäller vad som ska ingå i 

förundersökningsprotokollet och inte. De anger att förundersökningsprotokollet ska hellre 

innehålla för mycket än för lite, men även måste åklagaren ta med det som talar till förmån för 

den misstänkte. Åklagaren letar ju dock oftast efter sådant som talar för brottet. 

Sidomaterialet är ett stort problem i större utredningar och blir inte hanterbart då det är så 

ofantligt mycket material. Åklagarna har ansvaret och sätter ramarna för vad som antas 

relevant och vad som ses som sekretess och inte sekretess i sidomaterialet. Åklagarnas 

handbok anger att har du aktivt gått igenom ett material ska det räknas med i sidomaterialet, 

har du inte ens tittat på det ska det inte finnas med alls. Åklagarna anger att de måste jobba på 

ett helt annat sätt än vad de gjorde för 30 år sedan då tillämpningen av Europakommissionen 

och skyddet för mänskliga rättigheter har blivit ett måste. De måste lyssna på vad den 

misstänkte har att säga och om den vill ha en komplettering till förundersökningen.  

Domarna anger att det är svårhanterligt, på grund av den mängden data som är. Det kan brista 

i utredningen för vad som räknas med i förundersökningen och vad som räknas med i 

sidomaterialet. De anger att åklagarna måste lyfta fram allt material som finns, så det inte 

framställs som att det är allt material. Om de gör det, lurar de domstolen, något som inte är 

tillåtet. För att få rättssystemet att fungera måste allt material tas upp. 
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Försvararna anger att det är svårt att veta var gränsen ska gå, då det är så mycket data som är 

ostrukturerat, men de anger att material som inte räknas med i sidomaterial är allvarligt, för 

att försvararen kanske inte får veta vad som inte finns med i sidomaterialet. Samtidigt av den 

data som finns i sidomaterialet är det få gånger som de har träffat på vettig information.  

6.5 Resultat delfråga 5 

I detta kapitel presenteras summering av den femte delfrågan: Vilka etiska aspekter ska/tar 

aktörerna under utredningarna och besluten? Material som ligger till grund för denna 

summering återfinns i Bilaga F. 

Åklagarna anger att de jobbar mycket efter hänsynsprincipen och skyndsamhetsprincipen, de 

ska alltså inte krångla till det för människor i onödan och de ska försöka lämna tillbaka 

materialet så snabbt som möjligt. De ska även respektera personerna som är med i processen 

och visa hänsyn till deras behov. De anger att en förutsättning och ett tankesätt som en 

åklagare behöver ha med sig är att de tänker på att, behöver målsägande verkligen få sin 

telefonlista tryckt i förundersökningsprotokollet eller kan det undvikas. De anger att om det 

har gått till på fel sätt, ska det inte mörkas, till exempel en dator som har kommit i beslag på 

fel sätt, men samtidigt kan dessa felaktigheter botas genom att sänka straffet eller släppa den 

misstänkta fri. De anger att det kan ske svartmålningar eller karaktärsbevisning beroende på 

hur nära brottet personen är, men om sådant sker måste åklagarna förlita sig på att den 

tilltalade kan peka på motsatsen eller annan relevans. 

Domarna anger att de jobbar efter huvudregler men gör egna bedömningar från fall till fall, är 

det så att något har gått till på ett oetiskt sätt, ska inte det påverka bedömningen utan det 

påverkar mer humöret hos dem. De anger att de jobbar aktivt med sekretess, vad som ska bli 

offentligt och vad som ska fortsätta vara sekretess. Där får de göra en svår gränsdragning och 

avvägning. De anger att i vissa fall väger den personliga integriteten tyngre än att det ska bli 

offentligt, men oavsett vad för tycke en domare kan ha måste de följa lagstiftningen, då för att 

insynsintresset är så starkt i allmänheten. 

Försvararna anger att de jobbar efter de generella etiska reglerna som advokatsamfundet har. 

De ska uppträda saklighet och korrekt samt utöva sin verksamhet med integritet och på det 

sätt som främjar det goda rättssamhället. De anger dock att det uppstår lite trampningar mot 

den misstänktes rättigheter och att det även sker svartmålningar som stärker åklagarens mål, 

men om det uppstår ska det inte räcka för att fälla någon. 
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7 Analys 

Följande kapitel beskriver analysen av resultaten i studiens delfrågor för att kunna besvara 

studiens huvudfråga. 

7.1 Analys delfråga 1 

I delfråga 1 svarade respondenterna på följande fråga: Hur hanteras den personliga 

integriteten under IT-forensiska undersökningarna? 

Respondenternas svar på delfrågan visar på att hantering är annorlunda hos de olika aktörerna 

inom rättsväsendet samt att tanken på hanteringen existerar men är svår att greppa. Åklagarna 

är de som har mest problem och måste tänka på hanteringen mer än vad domarna och 

försvararna behöver då åklagarna är de som gör de faktiska ingreppen hos de berörda 

personerna, medan domarna och försvararna jobbar med det som kommer efter, det vill säga i 

huvudförhandlingen i domstolen.  

Svaren visar på att IT-forensiska undersökningar, precis som andra utredningsåtgärder, är 

integritetskränkande och att såväl den misstänkta som andra kan drabbas av intrånget. Den 

samlade analysen är dock att rättsväsendets aktörer anser att det måste vara så för att 

utredningen av brott ska fungera. Något som nämns i resultatet är att 

proportionalitetsprincipen avgör vilken information som tas med i en förundersökning och att 

rättsväsendet endast tar med sådant som är relevant, oavsett hur integritetskränkande det är.  

Något som sticker ut från svaren är hur länge de ska ha en enhet i beslag. En telefon ska de 

försöka lämna tillbaka så snabbt som möjligt medan en dator ska de behålla tills 

förundersökningen är avklarad, men i dagens teknik så är det i stort sätt likadant innehåll i en 

telefon som i en dator.  

Studien visar även att sekretessbedömningar är en del i rättsväsendeaktörernas vardag, där 

speciellt domarna möter utmaningar då det är de som avgör vidare hur mycket sekretess det 

ska finnas i ett förundersökningsprotokoll och om de kan skydda personerna som är aktuella i 

fallet.  

7.2 Analys delfråga 2 

I delfråga 2 svarade respondenterna på följande fråga: Vad händer med all data efter avslutad 

utredning? Vem har tillgång till vad? 

Svaren visar på att rättsväsendeaktörerna har svårt att bedöma vem som ska få tillgång till 

vad, även om det står skrivet i lagen klart och tydligt. I teorin är det helt klart, men när detta 

väl appliceras i praktiken blir det betydligt mer komplicerat. Analysen är att den misstänkte 

har i stort sätt full insyn i sin utredning men åklagarväsendet har börjat tänka annorlunda om 

vad som ska ingå i utredningen, med hjälp av de tre nivåerna, för att på så sätt lindra 

integritetskränkningen. Det betyder dock att åklagarna måste skriva i 

förundersökningsprotokollet att det finns mer material än vad som presenteras, för att övriga 

ska kunna få kännedom om detta och kunna begära en komplettering. 
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Resultatet visar på att aktörerna måste jobba från fall till fall när det gäller materialet och vem 

som får tillgång till det, då de måste tänka på om en viss person under eller efter en 

förundersökning får tillgång till ett visst material och kan resultera i att det blir repressalier 

mot andra personer eller att han riskerar att förfölja målsägande. När det sker utlämningar av 

förundersökningsprotokollet så framgår det att tanken finns på hur de lämnar ut och vad det är 

de faktiskt lämnar ut. 

Analysen visar även något som sticker ut när det gäller tyckandet om vad den misstänkte ska 

få tillgång till, hos domarna och försvararna. Där domare 1 anser att den misstänkte inte ska få 

tillgång till hemliga tvångsmedel, medan domare 2 anser att han ska få det. Försvarare 1 anser 

att det är otroligt viktigt att veta om det finns annat material som berör den misstänkte, medan 

försvarare 2 tycker att om ingen får kunskap om det, gör det ingen skada.  

7.3 Analys delfråga 3 

I delfråga 3 svarade respondenterna på följande fråga: Vad händer med data som ej får räknas 

med i husrannsakan? 

Svaren från respondenterna visar på att aktörerna är överens om att data som befinner sig i 

molnet är problematiskt. Det skiljer sig dock från aktör till aktör när det gäller om det får 

räknas med eller inte samt vad som anses vara rätt och vad som anses vara fel. I slutändan 

handlar det om att aktörerna får gå efter sin etiska kompass samtidigt som aktörerna tror 

väldigt mycket på fri bevisvärdering och fri bevisprövning, då det ska ske en rättvis dom och 

att rättssystem ska fungera. 

Något som domarna anser är viktigt att veta, är hur åklagarna har fått tag i materialet. Om de 

inte redovisar blir det svårt för dem att göra en värdering av materialet och kan leda till att 

bevisningen är bristfällig och icke-relevant. Eftersom det inte finns någon domstol i Sverige 

som har prövat detta område blir det splittrade åsikter och mycket tolkning utefter vad 

rättegångsbalken säger, som dock anses vara konservativ i förhållande till dagens teknik. 

När det kommer till stadiet, att en husrannsakan är gjord och avklarad, finns det risk för att ny 

data tillkommer som till exempel sms eller mail. Åklagare 1 anser att den data får inte räknas 

med, utan ska räknas bort helt. Då uppstår den andra aspekten som åklagare 2 tog upp, som 

var att åklagarna får räkna med det datamaterialet då det inte finns något de kan göra när 

sådant material tillkommer. Det ligger inte i deras ansvar.  

En viktig aspekt som framgick var om beslag har genomförts hos en försvarare, som är ett 

känsligt område, där de inte vet riktigt vad som händer med datamaterialet eller hur det 

används. Möjligheterna att få reda på sådant som åklagarna egentligen inte ska få reda på är 

stora och att få information om potentiellt nya misstänkta. Försvararna måste samtidigt förlita  

sig på att åklagarna inte läser sådant som är strängt förbjudet att läsa.   
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7.4 Analys delfråga 4 

I delfråga 4 svarade respondenterna på följande fråga: Hur ser aktörerna på data som har 

klassats som sidomaterial? 

Svaren från respondenterna visar på att data som blir klassat som sidomaterial är svårt att 

hålla reda på och icke hanterbart, på grund av den stora mängden data som genereras i 

förundersökningarna. Aktörerna är överens om att det är svårt att veta var gränsen ska gå, vad 

som ska antas ingå i förundersökningsprotokollet och vad som ska ligga i sidomaterial. När 

det gäller sidomaterial går det dock åt två håll. Åklagarna vill ha en vana av att hellre ta med 

för mycket i förundersökningsprotokollet än för lite, samtidigt som försvararna vill att det ska 

finnas så lite som möjligt. 

Studien visar även på att åklagarna måste ta med sådant som talar till förmån för den 

misstänkte, även om det framgick att åklagarna oftast letar efter sådant som talar emot den 

misstänkte. Försvararna och domarna tycker att, om detta inte framställs, att det finns mer 

material utöver förundersökningsprotokollet, är det allvarligt och kan anses som att de lurar 

domstolen.  

Det framgår även att tanken och tillämpningen av mänskliga rättigheter finns hos åklagarna 

genom att de är lyhörda mot den misstänkta och respekterar det personen har att säga. Till 

exempel som när de utför en komplettering av förundersökningen, där de går igenom 

sidomaterialet för att lyfta fram det. 

En viktig del och gråzon som åklagare 2 tar upp kring åklagarmyndighetens handbok är hur 

de ser på vad som ska räknas in i sidomaterialet och inte. Om en IT-forensiker har aktivt 

jobbat med materialet, ska det räknas med i sidomaterialet, men om IT-forensikern enbart har 

gjort två sökningar på den, ska det fortfarande antas vara som att han har jobbat aktivt med 

den då? 

7.5 Analys delfråga 5 

I delfråga 5 svarade respondenterna på följande fråga: Vilka etiska aspekter ska/tar aktörerna 

under utredningarna och besluten? 

Studien visar på att aktörerna jobbar efter huvudsatta etiska regler, men att det har en viss 

personlig slutbedömning där åklagarna och domarna möter mer beslut som påverkar individen 

i frågan, medan försvararna är de som ifrågasätter de besluten som har tagits.  

Det framkommer klart i resultatet att åklagarna respekterar de individuella personerna som är 

med i processen och tar hänsyn till deras rättigheter genom att de tycker att om något har gått 

till på fel sätt ska det inte döljas, utan redovisas i förundersökningsprotokollet. På detta sättet 

kan de bota felaktigheter i förundersökningar, samtidigt som domare 1 anser att det inte ska 

påverka bedömningen utan det snarare påverkar humöret hos domarna. 

En aspekt som växte fram under intervjuerna och som aktörerna var överens om var att det 

sker svartmålningar och de kan försöka stärka bevisningen genom att framställa vad det är för 

intressen den misstänkte har. Dock enligt försvararna ska inte detta räcka för att fälla någon, 
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medan åklagarna tycker att den misstänkte ska i detta läget kunna peka på annat material som 

visar motsatsen. 
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8 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur integritetsperspektiv hanteras under IT-

forensiska utredningar från rättsväsendets aktörer. Studiens forskningsfråga bröts ner till fem 

delfrågor för att lättare svara på huvudfrågan, som var följande: 

Hur hanteras integritetsperspektiv under IT-forensiska utredningar av aktörer från 

rättsväsendet? 

Figur 2 illustrerar de fyra tydliga punkterna som uppstod i resultatet, detta tas upp och 

beskrivs nedan. 

 

Figur 2 – Slutsats i molnformat - (författarens egen) 

Studien visar på att, generellt sett, är IT-forensik ett svårt område när det gäller 

hänsynstaganden till individers integritet. Lagstiftningen ger vissa förutsättningar till hur 

hanteringen av datamaterial ska ske, men samtidigt är det väldigt mycket egna tolkningar hos 

aktörerna. Det uppstår en del oklarheter och gråzoner, de ställer sig frågan om de ska eller om 

de kan och vidare vad det får för konsekvenser. Åklagarmyndighetens handbok ger riktlinjer 

till åklagarna och hur de ska bete sig i vissa situationer som till exempel husrannsakan. 

Aktörerna håller med om vissa punkter, men i vissa lägen är åsikterna helt åtskiljande. 

Integritetsperspektiven har vuxit fram mer hos aktörerna, men detta är för att tekniken blir allt 

större i lagringsvägar och tillämpningen av mänskliga rättigheter är ett måste.  

Delfråga 1 och delfråga 5 hade mer fokus på den faktiska integriteten och etiken då många av 

de etiska valen påverkar hur den personliga integriteten hanteras. Delfråga 2, 3 och 4 hade 

mer fokus på datamaterialet och hur aktörerna såg på det. Svaren på delfråga 1 tyder på att 

grundhanteringen är funktionell men med dagens teknik behöver lagstiftningen även hänga 

med för att undvika de gråzoner som existerar och på så sätt minska felaktigheter när 

bedömningarna sker. 

I delfråga 2 blev det mycket diskussion om den praktiska hanteringen, där den misstänkte var 

ett stort fokus och dess möjligheter att få insyn är stora och få delar som den misstänkte kan 

bli hindrad ifrån. En tung del som väger i förundersökningar är insynen hos domstolen, där i 

många fall allmänhetens insyn anses väga tyngre än den enskildes integritet. Det viktiga är att 



 

24 

 

åklagarna aktivt försöker göra så få inskränkningar med hjälp av de tre nivåerna och att 

försvararna och den misstänkte får begära en komplettering om så tycks.  

I delfråga 3 uppstod det mycket diskussion om åklagarna när de fick tag i sådan data som de 

egentligen inte får använda sig av. Om de får tag i sådan data får det användas som bevis, på 

grund av fri bevisprövning och fri bevisvärdering. Det anses dock att beviset ha sämre värde 

om det inte redovisas om hur de har fått tag i materialet. Problemet ligger vidare i hur oklar 

lagstiftningen är när det gäller detta området.  

I delfråga 4 ser aktörerna att sidomaterial är besvärligt och består oftast av icke-relevant data, 

som samtidigt kan vara integritetskränkande. Problemet ligger i att dagens teknik genererar så 

otroligt mycket data, vilket gör det svårt att dra gränsdragningar i vad som är relevant och 

inte. Ännu en gång är det viktigt att det finns dokumentation om detta i 

förundersökningsprotokollet, för att inte kränka den misstänktes rättigheter och tycke.   

Studien visar att i delfråga 5, har likt andra områden, etiska försatta huvudregler men har en 

del personliga bedömningar. Det som är viktigt och något som behövs se över, är hur en del 

svartmålningar kan ske, även om det ibland behövs för att visa motsatsen till något som någon 

påstår.  
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9 Diskussion 

Följande kapitel diskuterar metodval, resultat, samhälleliga aspekter, vetenskapliga aspekter 

samt etiska aspekter och avslutas med framtida arbete. 

9.1 Metodval 

En kvalitativ intervjustudie var något som passade bra för att uppnå studiens syfte och för att 

kunna besvara studiens frågeställning då studien ville veta hur hantering går till och vad 

aktörerna tycker. Om studien hade tillämpat en enkätstudie, hade inte studien fått samma djup 

och diskussioner hade inte heller varit möjliga.  

Intervjuerna genomfördes både över telefon och på plats, vilket resulterade i stor flexibilitet 

och anpassningen till respondenterna var enkel, dock så har ju både telefonintervjuer och 

intervjuer på plats sina för- och nackdelar. Speciellt med telefonintervjuer är det lätt att 

avbryta varandra då det är omöjligt att avläsa personens kroppsspråk. Intervjufrågorna togs 

fram med hjälp av handledaren samt examinator. Det genomfördes även ett pilottest för att 

säkerställa att frågorna blev riktade mot studiens syfte samt att frågorna kunde bli besvarade. 

Denna intervjuram frångicks lite under intervjuerna och detta resulterade att det blev mer 

diskussion kring ämnet och nya tankar kunde uppstå. 

Urvalsgruppen var ett bra val som passar till studien då det inte finns några andra aktörer som 

jobbar aktivt med området, dock så finns IT-forensikerna men de står på samma sida som 

åklagarna gör och är de som utför undersökningarna och sätter inte ramarna på vad de ska leta 

efter. 

9.2 Resultat 

Eftersom studien berör ett outforskat område var det svårt att avgöra vad resultatet skulle bli. 

Det blev många intressanta diskussioner som gjorde att resultatet blev brett och lärorikt. 

Mycket frågetecken uppstod just med vem som ska få tillgång till vad och hur de kan 

säkerställa att de personer som inte ska få tillgång till datamaterialet sker och som när 

lagstiftningen är så pass oklar i praktiken. Även en viktig del var avvägningen mellan 

utredningens behov och den enskildes behov, där det kan brista då lagstiftningen är oklar. Det 

kan antingen bli för mycket eller för lite integritetskränkningar. 

Resultatet blev påverkat negativt på grund av tidsbristen under intervjuperioden, då 

urvalsgruppen var svår att få tag i och är väldigt upptagna. Det blev mycket återbud som 

resulterade i mindre tid att jobba med resultatet. 

Då studien endast intervjuade två aktörer per roll blev det en bredare infallsvinkel, men en 

svagare validitet för varje roll. Om fokuset hade varit på enbart en roll med fler intervjuer 

skulle validiteten vara starkare men resultatet skulle inte vara lika brett.  

9.3 Samhälleliga aspekter 

Detta arbete kan hjälpa andra aktörer genom att visa hur respondenterna tänker kring 

hanteringen av integritetsperspektiv och därmed kan de visa på hur aktörer kan bete sig eller 
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vad de ska tänka på när det kommer till vissa gråzoner. Vikten av att kunna bibehålla sin 

integritet är något som växer fram allt mer i dagens samhälle. Samtidigt som IT-brott blir allt 

mer vanligt och framtiden i att lösa brott ligger i IT-forensiska utredningar. Samhällets insyn i 

rätten är viktigt för att kunna kontrollera att det blir rättvisa domar, men med detta betyder det 

att integriteten är viktig och att det är rätt personer samt rätt mängd relevant data som blir 

offentligt. 

9.4 Vetenskapliga aspekter 

Även om det finns tidigare studier kring integriteten inom IT-forensik och hur anpassningen 

ska ske, finns det ingen tidigare studie som belyser just det svenska rättssystemet och hur de 

personer som är involverade hanterar integriteten eller ser på den. Det är där denna studien 

bidrar till vidare forskning. Studien visar även generellt på svårigheter med integriteten i 

områden som per definition är integritetskränkande och belyser att det till stor del är upp till 

människor att hantera integritetsfrågor efter bästa förmåga. 

9.5 Etiska aspekter 

En stor och central del med denna studie är de etiska aspekterna och etiken i sig, där mycket 

av arbetet påverkas av hur mycket information respondenterna anger. Själva ämnet är i sig 

känsligt, då det handlar om personers integritet och aktörernas arbetssätt. Eftersom 

respondenterna förblev anonyma i arbetet ökar validiteten då de inte behöver oroa sig för att 

det dem uppger i intervjun kan på något sätt härledas tillbaka till dem. Om det är så att 

respondenterna kan ha tolkat en fråga fel eller råkat säga något fel, finns det ingen risk att 

läsarna kan tolka vem den faktiska personen är.  

Mycket av den IT-forensiska arbetsgången sker bakom stängda dörrar och det är få personer 

som är involverade i arbetet, vilket betyder att samhället måste förlita sig på att allt går till på 

rätt sätt. Samtidigt som aktörerna jobbar väldigt mycket individuellt och är så pass starka 

personer i samhället att etiken måste väga stort hos dem.  

De fyra etiska principerna som tas upp i avsnitt 4.4 följdes genom att respondenterna fick i 

samband med mailutskicken reda på studiens syfte och dess frågeställningar samt hur 

intervjun skulle ske. Transkriberingarna presenterades inte i arbetet då möjligheten att kunna 

härleda till den specifika respondenten är stor. Bara det utvalda och relevanta datamaterialet 

togs ut och presenterades. Intervjuerna och transkriberingarna lagrades enbart lokalt, om data 

lagras på molntjänster är det oklart var data tar vägen. Det redovisas även att efter 

transkriberingarna var avslutade, destruerades dessa och användes enbart till den aktuella 

studien.  

9.6 Framtida arbete 

Då studien har haft ett fokus på hur integritetsperspektiv hanteras hos aktörerna, kan det vara 

bra att göra en studie på hur de misstänkta ser på detta, då de misstänkta är de som blir 

föremål för dessa IT-forensiska utredningar. En frågeställning mot ett framtida arbete kan 

vara hur människor som har blivit föremål för IT-forensiska utredningar tycker att deras 

integritet har blivit behandlad och hur de ser på dessa utredningar. Dock måste kanske detta 
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ske på en högre forskningsnivå, då det anses vara etiskt fel att göra en undersökning mot en 

sådan utsatt fokusgrupp. 

Det kan även genomföras en fortsatt djupare studie mot hur lagstiftningen är och hur den kan 

förbättras i förhållande till IT-forensiska undersökningar och dess integritet, då den anses vara 

konservativ i dagsläget .  
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Bilaga A – Intervjuramen 

Inledning: 

• Jag berättar om mig själv. 

• Berätta om dig själv. 

• Vad är din roll inom verksamheten? Hur länge? 

• Har du några erfarenheter kring IT-forensiska utredningar? 

• Tycker du att det är ett intressant område? 

• Be personen att utveckla sina svar om det behövs. 

 

Frågor: 

1. Hur hanteras den personliga integriteten under IT-forensiska undersökningar? 

 a) Hur tycker du att hantering är? Fungerar den bra? Vad är dåligt? 

 b) Baserat på allvarligheten av brott? Exempel: Mord eller narkotikabrott  

 c) Läggs det energi på? 

 d) Hur ser aktörerna på oskyldigas integritet? 

 

2. Vad händer med all data efter avslutad utredning? Vem får tillgång till vad? 

 a) Den misstänka? 

 b) Utomstående personer? Personer som inte är involverade i fallet. 

 c) Vem får tillgång till förundersökningsprotokollet? 

 

3. Vad händer med data som ej får räknas med i husrannsakan?  

 a) Ser du någon problematik med detta? 

 b) Hur ser du kring molnet? 

 c) Sker det några undantag? Får det konsekvenser? 

 

4. Hur ser aktörerna på data som har klassats som sidomaterial? 

 a) Vart anser du gränsen går? Vad är relevant till fallet och inte? 

b) Data som blir klassat som sidomaterial, är mängden data hanterbart? Eller 

överflödigt? 

 c) Sker det några undantag? Exempel: Hittar data som skapar ett nytt fall. 

 

5. Vilka etiska aspekter ska/tar aktörerna under utredningarna och besluten? 

 a) Några riktlinjer? 

 b) Väger etiken något vid utredningarna? 

 c) Väger etiken något vid besluten? 

 

Avsluta med att personen får välja att lägga till något själv. Även informera ännu en gång att 

de är anonyma och får ta del av transkriberingen. 
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Bilaga B – Intervju delfråga 1 

Hur hanteras den personliga integriteten under IT-forensiska undersökningar? 

Åklagare 1: 

• Anger att någon måste bedöma vad det är de kollar på i en dator eller telefon för att 

anse om det är relevant för deras utredning. Finns inget intresse att kolla på sådant 

som inte är relevant. 

• Anser att de som utreder brott inte behöver tänka på integriteten direkt. Oavsett om det 

är otroligt integritetskänsligt material så måste de ta del av den. 

• Säger att allvarligheten i ett brott inte har en betydelse, är det ett grövre brott så finns 

det större utredningsresurser, alltså tiden finns att ta del av mer data än vad det gör i 

enklare brott. 

• Tycker att det är självaste bevisläget som styr hur mycket information som behövs. 

• Anger att du inte kan använda dig av resonemanget eller ordet att personen förbiser 

något även om det drabbar utomstående personer. Är det relevant för utredningen ska 

det tas med, oavsett hur integritetskränkande det är. 

Domare 1: 

• Anser att det sker en så pass stor avskalning att det som presenteras i 

huvudförhandlingarna är relativt bra. 

• Säger att är det ett allvarligare brott så tillåter de fler ingripande, alltså att det blir mer 

proportionellt med hänsyn till integriteten. 

• Anser att det alltid finns en möjlighet att ett förundersökningsprotokoll kan påverka 

utomstående personer. 

Försvarare 1: 

• Anger att det är utredningen av brottet som är det viktiga, inte integriteten. Sanningen 

ska fram även om det är känsligt integritetsmässigt. 

• Säger att allt som har relevans ska finnas med i förundersökningsprotokollet även om 

det drabbar den misstänktes eller målsägandes integritet. 

• Anser att det ska vara relevant information oavsett om det är grovt eller mindre grovt 

brott. 

• Anser att personer som inte är relevanta till utredningen eller kan ha en betydelse blir 

involverade oavsett vad. Brottmålsutredningen har alltid första tjing. 

Åklagare 2: 

• Tycker att grundhanteringen är bra eftersom den är hårt lagreglerad. 

• Anger att har du kommit över tröskeln till att göra ett beslag, så finns det inga hinder 

som talar för att du måste vara försiktig eller inte får titta på något som kan vara 

integritetskänsligt. 
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• Säger att data som är till exempel kommunikation mellan den misstänkte och dess 

försvarare är strängt förbjudet att ta med, alltså privilegierad information. Du måste 

sluta läsa och det får ej tas med i förundersökningsprotokollet annars görs ett 

tjänstefel. 

• Anger att oavsett om det är ett beslag från den misstänkte, målsägande eller något 

vittne så är det samma privatkaraktär på innehållet och lika känsligt. Finns ingen lag 

som styr vad du ska titta på och inte titta på. Du har rätt att titta på allt. 

• Säger att det finns inget intresse för åklagare eller forensiker att titta på data som inte 

är relevant för utredningen. 

• Anser att det är upp till ägaren av utredningen att göra en proportionell bedömning när 

det gäller beslag av datorer och telefoner. Frågan ska ställas om denna dator verkligen 

behövs. 

• Anser att vid ett grövre brott så tenderar de till att ta mer i beslag, för du vågar inte 

lämna något åt slumpen. I proportionalitetsbedömningen så har du rätt att orsaka mer 

integritetskada om det är ett allvarligare brott. De två behoven måste alltid vägas mot 

varandra, utredningens behov och den enskildes behov. 

• Anser att det är lite otydligt och ologiskt i åklagarmyndighetens handbok att de kan 

behålla en dator i beslag tills utredningen är avklarad men att en telefon kan åklagaren 

överväga att lämna tillbaka telefonen redan efter tömningen är gjord. Det är en 

balansgång som måste göras hela tiden. 

• Anser att varje individ är skyldig att underkasta sig för lagen, oavsett om det gäller 

oskyldiga eller skyldiga. Individen måste vara beredd på att det finns möjlighet att få 

sin dator i beslag. 

• Anser att i Sverige så har vi varit rätt dåliga på att hantera integriteten men har blivit 

bättre på det. Har förstått att åklagarna måste tillämpa och följa Europakommissionens 

mänskliga rättigheter, samt Europadomstolens domar som gäller mänskliga rättigheter. 

Det finns närvarande hos de flesta men det är svårt att greppa. 

Domare 2: 

• Anser att problematiken inte är så jättestor då det är ganska avgränsat och de 

personerna som förekommer är aktuella i målet. 

• Anger att deras möjligheter att kunna skydda någon genom sekretess är väldigt 

begränsade för att allmänheten ska kunna se och kontrollera verksamheten. 

• Säger att det blir en viss skillnad från fall till fall, därför att möjligheterna att kunna 

sekretessbelägga ser helt olika ut, men det är också för att lagstiftningen ger olika 

förutsättningar. 

• Anger att ju längre ett särskilt åtal har kommit desto mindre sekretess blir det på 

förundersökningsprotokollet, men det förekommer alltid undantag. 

• Anger att om en person anser under förhandlingarna att något är känsligt så antecknas 

detta men det är upp till domstolen att ta beslut om detta ska sekretessbeläggas eller 

inte. Detta oavsett personens tycke, på grund av de höga krav som ställs. 

• Anser att intresset av att kunna kontrollera domstolens verksamhet väger tyngre än 

den enskildes integritet, alltså rättssäkerhetsintresset. 
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Försvarare 2: 

• Anger att det kan smyga in sig kommunikation i förundersökningsprotokollet som inte 

hör dit. Det vill säga även personer som inte är aktuella i utredningen. 

• Anser att åklagare inte helt okritiskt ska lägga med all kommunikation som den 

misstänkte har haft. 

• Anger att bevisläget avgör hur mycket integritetsingripande medel åklagaren använder 

sig av.  

• Anger att de skulle reagera och ifrågasätta om det uppstår för mycket icke-relevant 

material i förundersökningen. 
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Bilaga C – Intervju delfråga 2 

Vad händer med all data efter avslutad utredning? Vem får tillgång till vad? 

Åklagare 1: 

• Säger att de saker som kan ha betydelse för utredningen som kan finnas hos 

målsägandes telefon måste den misstänkta få insyn till den biten. 

• Anger att förundersökningen är en fotboll som är uppdelad i två halvor, ena är det som 

läggs fram till domstolen. Andra är sidomaterialet. Här kan åklagaren inte hindra den 

misstänkte från att ta del av båda halvorna, oftast. Han har stort manöverutrymme 

bland materialet för att han ska kunna ta vara på sin rätt. Det ska oerhört mycket till 

för att någon utomstående ska få insyn i den misstänktes fall. 

• Säger att om en telefon som inte tillhör den misstänkte uppkommer, kan den personen 

sekretessbelägga vissa grejer som den personen antyder inte har med fallet att göra. På 

så vis kan åklagaren skydda uppgifter som inte den misstänkte får tillgång till. 

• Anger för att åklagaren ska hindra en misstänkt att få insyn så krävs det synnerlig vikt 

att hemlighålla det, enligt lagstiftaren. 

• Anser att mycket beror på från fall till fall. Hur användningen av material får hanteras 

och göra en bedömning utefter hur det ser ut. Ett visst material kanske inte kan 

användas och fås tillgång till alla för att det kan bli repressalier mot en viss person och 

dess anhöriga. 

• Säger att de måste tänka så det verkar åt alla håll, måste skydda både målsägande och 

den misstänkte. 

• Anser att det är väldigt komplicerat område i praktiken om vad den misstänkte ska få 

ta del av. Där åklagarväsen börjar forma en uppfattning om vad som ska anses ingå i 

den så kallade fotbollen. 

• Anger att åklagarna kan ha en uppfattning om vad som ska sekretessbeläggas i 

förundersökningsprotokollet, men det är domstolen som prövar den sekretessen i 

förhållande till allmänheten. 

Domare 1: 

• Anger att grundförutsättningen av ett förundersökningsprotokoll är att det ska vara 

offentligt, men kan ske undantag. 

• Säger att sekretessen varierar beroende på vad det är för material och brott. 

• Anger att den misstänkte har rätt till partsinsyn men antyder att det finns 

begränsningar i det, som till exempel hemliga tvångsmedel. 

• Anger att om en journalist begär ut ett förundersökningsprotokoll ska de vara 

transparenta och skicka över det som en journalist begär. 

• Säger att det är sekretessbestämmelser som delar upp vad som ska vara hemligt och 

sitter inte i vidare hur allvarligt ett brott är. 

• Anger att material som handlar om utomstående personer brukar oftast inte 

presenteras i huvudförhandlingarna. 
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Försvarare 1: 

• Anger att den misstänkte har rätten och rättigheterna att få veta allting. 

• Anger att den misstänkte och den offentliga försvararen ska få full insyn i utredningen 

även om det gäller hemliga tvångsmedel. 

• Anser att det är otroligt viktigt att försvararen får tillgång till allt material även sådant 

som har blivit dömt som ointressant i första bedömningen från åklagarens håll. 

Åklagare 2: 

• Anger att det är reglerat i lagen med vem som får tillgång till vad.  

• Anger att åklagarmyndighetens uppfattning går i tre nivåer när det gäller datamaterial. 

Första är det som är skrivet i förundersökningsprotokollet. Andra är sidomaterialet och 

tredje är material som ligger helt utanför. Första och andra nivån är något som den 

misstänkte och dess försvarare får full insyn i, men den tredje får ingen tillgång till, då 

det är material som polisen inte har hunnit gå igenom och kan inte räknas som en del 

av utredningen. Varav den första nivån är bara det som blir offentligt för allmänheten. 

• Säger att material som inte för bevisningen framåt ska räknas utanför annars blir det 

problem med insyn eller allmänna handlingar som alla får insyn i. Detta är inte riktigt 

prövat, det står i åklagarmyndighetens handböcker just när det gäller partsinsyn. 

• Anger att den misstänkte och dess försvarare kan begära en komplettering av 

förundersökningen, då måste de påstå att det finns någonting som ska vara av vikt och 

driva bevisningen framåt. 

• Säger att det finns sekretessbestämmelser som ska tas till hänsyn och den sekretessen 

kan leva vidare efteråt, till exempel företagshemligheter och sexualbrott. Det finns 

även möjlighet för personen att få sekretess för personliga omständigheter, såsom 

sjukdomar, sexualliv och allmänt integritetskränkande. 

• Anser att åklagaren ska försöka bolla tillbaka till försvararen och den misstänkte för 

att på så vis undvika att jobba med datamaterialet i all oändlighet och göra mer 

integritetsintrång än vad som faktiskt behövs. 

Domare 2: 

• Anger att den misstänkte får full insyn i förundersökningen, enstaka fall de kan 

sekretessbelägga och hålla en adress till målsägande hemlig, till exempel om det är så 

att han riskerar att förfölja den personen. 

• Säger att om en person vill ha en kopia på en förundersökning så ska de lämna ut den, 

alltså offentlighetsprincipen. Åtanken finns på vilket sätt de lämnar ut den, om de ska 

maila den, vilket kan resultera i sämre skydd mot den personliga integriteten eller om 

det ska lämnas ut i pappersform och om det ska skickas eller hämtas. Det finns inte 

någon lag kring om hur utlämning ska ske.  

• Anger att de får göra övervägningar om de ska lämna ut, alltså de får tänka ska vi och 

kan vi, vad det innehåller och hur mycket material som är känsligt. 
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• Uppger att de ska ta fram en policy som ska göra det lättare för hur de ska ge ut 

förundersökningsprotokoll. Där det blir en avvägning mellan skyddet hos den 

personliga integriteten och den praktiska hanteringen. 

• Säger att de gör en åtskillnad mellan vanliga personer som begär ut enligt 

offentlighetsprincipen och en journalist med utgivningsbevis bakom sig, men även att 

det beror på fall till fall. 

• Anser att det är svårt att göra dessa bedömningar och det kan aldrig regleras stenhårt, 

utan det måste bli en slutbedömning. 

Försvarare 2: 

• Anger att den misstänkte har full insynsrätt i sitt fall oavsett vad. 

• Anger att det kan finnas ytterligare material som den misstänkte inte får se. Detta 

materialet får inte åberopas mot den misstänkte för det saknar bevisvärde i detta läget. 

Får ingen kunskap om det är det ingen som tar skada av det. 

• Anger att om det har skett telefonavlyssningar får detta ej användas mot människor 

som kan bli misstänka, utan får bara användas i det fall som den misstänkte är aktuell. 

• Säger att det kan uppstå uppgifter om utomstående personer, som sedan blir offentligt 

och tillgängligt för alla. 
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Bilaga D – Intervju delfråga 3 

Vad händer med data som ej får räknas med i husrannsakan? 

Åklagare 1: 

• Anger att de informerar involverade när de tömmer en dator att de inte får gå ut på 

internet och hämta saker som inte finns, detta gäller även telefoner. De anger även att 

det brister just där för att informationen som de är ute efter ligger på en annan plats i 

världen. 

• Anger att det inte får plocka information utan måste gå via ett system, men att det 

finns en proposition som berör dessa problem just med husrannsakan på distans och 

vad innebär det egentligen. 

• Anger att de inte har varit med om att de har råkat ladda ner mail och sådant som 

egentligen inte får tas med, men har varit med om att sms har kommit in efter att 

beslaget är gjort. 

• Anser att de sms:en som har kommit in efter beslag inte får öppnas, utan det krävs ett 

domslut om hemlig telefonavlyssning. För att få en hemlig telefonavlyssning krävs det 

ett minimumstraff på 2 år, men det krävs också att det är den misstänktes telefon och 

inte en målsägandes telefon. Målsägandes telefon får ej röras. 

• Anser att rättegångsgångsbalken inte är gjord för denna verklighet, förr kunde de 

strunta i om personen hade öppnat mailet eller sms:et. Dock inte idag, det som dyker 

upp efteråt måste räknas bort oavsett vad. 

Domare 1: 

• Anger att data som befinner sig på en annan fysisk plats uppkommer i 

förundersökningsprotokollen och används som bevis, men det används för att de får 

använda det. Inte likadant som i USA, där det måste gå till på ett visst sätt. 

• Anser att det kan påverka bevisvärderingen även om det kan användas som bevis, till 

exempel att det inte finns något protokoll riktigt om hur de fick tag i det. 

• Anser att det ibland går åt andra hållet när det gäller bevisvärderingen, att IT-

forensikern har blivit anlitad för lite. 

Försvarare 1: 

• Anser att det finns problematik kring husrannsakan, att när den sker hos en advokat så 

får de inte bara tillgång till information som åklagaren söker, utan även övrig 

information som alla dess klienter. 

• Anser att det är integritetskränkande då åklagaren får tillgång till ett moln av data som 

är strängt sekretessbelagt som kommunikation mellan advokaten och dess klienter.  

• Anger även att det har hänt, att det har skett ett beslag hos advokater och att den 

informationen som de får tillgång till vet de inte hur den hanteras eller vad som görs 

med den. 

Åklagare 2: 
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• Anser att det finns en stor problematik kring husrannsakan, hur de ska se till att de inte 

får med sig information de inte har rätt till, men om åklagaren får med det, hur ska det 

hanteras i så fall.  

• Anger att det är en viktig sak och som inte är så hårt reglerad i svenska rätten. Det 

finns ingen domstol som har satt ner foten och prövat just detta, alltså just material 

som finns på en annan plats vid husrannsakan. 

• Anger att Sverige har en inställning till att vara försiktiga och det får inte ske fel just 

med husrannsakan på distans, vilket många andra länder har en positiv bestämmelse 

till. 

• Anger att åklagaren ska se till att skärma av informationen och bara ta med sig det 

som finns lagrat på datorn och inte på en annan plats. 

• Anser att det finns två olika uppfattningar kring material som kommer in efter att 

beslag är gjort. Den ena uppfattningen är att det klassas som telefonavlyssning som 

gör att åklagaren måste gå till domstolen och få detta prövat. Andra tolkningen är att 

polisen inte kan göra något åt det, att det inte ligger i polisens ansvar om det 

tillkommer något. 

• Anser att åklagaren får bedöma det själv utifrån sin egen etiska kompass. Tycker 

personen det är okej att ta med data som tillkommer efteråt så gör den det. Tycker 

personen inte det så tas materialet inte med.  

Domare 2: 

• Anser att har åklagaren fått fram materialet ur bevisvinkeln ska det få läggas fram, 

men det är viktigt att få sammanhanget hur åklagaren har fått tag på det. Det är viktigt 

för att kunna bedöma värdet av en viss uppgift, vad finns det för risk att den kan var 

felaktig eller korrekt. 

• Anser att de inte vill ha något förbud mot att utredningen inte får åberopa den typen av 

data som bevisning. De tror fortfarande på fribevisprövning och fri bevisvärdering.  

• Anger att om åklagaren råkat få med för mycket material ska det fortfarande kunna 

användas och arbetas med under vissa förutsättningar. 

• Anger att högsta domstolen har slagit fast att när det gäller sådan 

överskottsinformation, att huvudregeln är att det inte får ligga ensamt i grunden för en 

fällande dom utan måste finnas mer bevis. 

• Anser att de inte vill gå åt USA-hållet där det måste gå till på ett visst sätt för att 

användas som bevis, men samtidigt ska inte polisen börja skaffa bevis på fel sätt bara 

för att de kan. 

Försvarare 2: 

• Anger att de inte har tänkt på det, men tror tyvärr att polisen inte tänker direkt på att 

data som de inte får ta del av, tas del av. I sin iver öppnar de data som ej befinner sig 

lokalt. 

• Anger att de inte har haft ett sådant ärende där det fanns anledning att fundera på om 

det vara data som de ej fick ta del av.  
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• Anser om det är sådan data får de ej öppna den givetvis, om inte det fattas beslut om 

en ny husrannsakan.  
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Bilaga E – Intervju delfråga 4 

Hur ser aktörerna på data som har klassats som sidomaterial? 

Åklagare 1: 

• Anser att det är lite diffust i lagtexten just med vad som ska ingå i 

förundersökningsprotokollet. Det ska innehålla vad som kan antas ha betydelse för 

utredningen, vilket är ett ganska lågt ställt krav som blir flummigt. Hellre för mycket 

innehåll än för lite. 

• Anger att de måste göra en bedömning för vad de ska sekretessbelägga i förhållande 

till den misstänkte, men att de måste gå igenom materialet först. 

• Anger att det är åklagaren som har ansvaret och sätter ramarna för vad som antas vara 

relevant och vad de bedömer är sekretess och inte sekretess. 

• Anser att sidomaterial inte är hanterbart och de har jättestora problem i större 

utredningar. I och med att de får in så ofantligt mycket information går det inte i ihop. 

• Anger att de har svängt i synsättet på vad som ska ingå i förundersökningsprotokollet 

och i sidomaterialet. De förfogar över materialet men det ingår inte i 

förundersökningen, på så sätt kan de minska integritetskränkningarna och begränsa det 

stora materialet. 

• Anger även att genomgången av materialet inte bara kan resultera i bevisning för det 

aktuella fallet utan även generera nya fall och nya misstänka.  

Domare 1: 

• Anger att det är svårhanterligt just med sidomaterial, på grund av den otroliga 

mängden data. 

• Anger att det kan brista i utredningen för vad som räknas med i förundersökning och 

vad som räknas i sidomaterialet. 

• Anser att det blir problematiskt för att det skjuts med alla kanoner och ju längre en 

spaning går desto mer intrång och svårare avvägning blir det. 

Försvarare 1: 

• Anser att material som inte räknas med i sidomaterial är allvarligt för att försvararen 

och den misstänkte kanske inte får veta vad som inte är med och vad som finns i 

slasken. Det får inte finnas någon information som inte ens läggs i slasken, alltså 

sidomaterial. 

• Anser att det är svårt att veta var gränsen ska gå med vad som ska finnas med i 

förundersökningen och inte. Det går inte att läsa igenom allt datamaterial. 

• Anser att det är mycket överflöd av data som finns bland sidomaterialet, fåtal gånger 

som de har sagt att det finns relevant bevisning. Även om klienten påstår att material 

kan anses vara relevant, så är det inte det. 

Åklagare 2: 



 

42 

 

• Anser att det är väldigt svårt att göra en bedömning över vad som ska finnas med i 

förundersökningsprotokollet och vad som ska finnas i sidomaterialet. Vidare måste 

åklagaren ta med det som talar till förmån för den misstänkte, även om åklagaren 

normalt sätt letar efter sådant som talar för brottet och inte för den misstänkte. 

• Anger att de måste jobba på ett helt annat sätt än vad de gjorde för 30 år sedan. De 

måste tillämpa Europakommissionen och skyddet för mänskliga rättigheter. Det blir 

inte rätt om åklagaren väljer ut saker och plockar bort data. De måste vara lyhörda när 

den misstänkte vill ha komplettering och räkna in det. 

• Anser att det är ännu svårare att avgöra vad som ska ligga i sidomaterialet och inte, 

ska datorn räknas med i sidomaterialet om det bara har skett två sökningar på den eller 

ska den hamna helt utanför. 

• Anger att åklagarnas handbok säger att har du aktivt gått igenom ett material ska det 

räknas med i sidomaterialet, har du inte ens tittat på det ska det ligga helt utanför. 

• Anser att det är ganska ohanterligt det som finns i sidomaterialet. Det är svårt för 

polisen att greppa i större utredningar vad de ska lägga där och inte. 

Domare 2: 

• Anger att det alltid finns mycket material i sidomaterialet och hade det tagits med så 

hade det blivit en alltför omfattande, ogörlig förundersökning. Det kan även vara så att 

det finns flera personer som är misstänkta men det läggs ner för fokuset ligger på 

huvudbrottsligheten. 

• Anger att åklagarna måste lyfta fram allt material som finns så det inte blir att de får 

det att framställas som att det är allt material, även om det finns övrigt material som de 

inte har hunnit att kolla igenom. Då lurar de domstolen och det är viktigt att det inte 

sker. 

• Anser att polis och åklagare måste lyfta fram sidomaterial och övrigt för att 

rättssystemet ska fungera. 

Försvarare 2: 

• Anser att det är svårt att veta var gränsen går för vad som är relevant och inte. Även 

om de tycker att det är bra om det finns så lite material som möjligt. 

• Anser att det som finns i sidomaterialet är ohanterligt, då det är ostrukturerat material. 

• Anger att om en försvarare är ute efter något i sidomaterialet frågar de efter det 

specifika materialet, så åklagare och polis vet vad de ska titta på. 
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Bilaga F – Intervju delfråga 5 

Vilka etiska aspekter ska/tar aktörerna under utredningarna och besluten? 

Åklagare 1: 

• Anger att det beror på vad det är för typ av utredning som de håller på med och det de 

är sanna mot är förundersökningen. Alltså när det är jobbiga beslut som måste tas, till 

exempel beslag mot en privatperson, men de måste ändå se vad konsekvenserna blir. 

• Anger att de jobbar mycket efter hänsynsprincipen och skyndsamhetsprincipen, alltså 

de ska inte krångla till det i onödan för människor. Om de måste ska de försöka få ut 

sitt material så snabbt som möjligt och sedan lämna tillbaka det.  

• Anser att polisen eller åklagare inte ska prata om vad de håller på med så att 

utomstående personer hör. De ska försöka göra det så snyggt och diskret som möjligt, 

sådana starka principer jobbar de efter. 

• Anser att om förundersökningen har gått till på ett omoraliskt sätt ska detta inte 

mörkas utan då ska det redovisas. Blir enbart dåligt om de försöker mörka något.  

Domare 1: 

• Anger att varje domare jobbar väldigt individuellt och att det blir mycket 

egenbedömning. I vissa delar när det gäller personliga uppgifter, är det om det ska 

vara någon vidare sekretess, då blir det luddigt och mer komplicerat. 

• Anger att om något har skett på ett oetiskt sätt eller på ett omoraliskt sätt, påverkar 

inte det självaste bedömningen utan påverkar mer humöret. 

• Anger att det kan ske svartmålning, att de har fått fram vissa intressen som den 

misstänkte har. Fast det bevisar inte att personen faktiskt har begått brottet.  

Försvarare 1: 

• Anger att de etiska riktlinjerna som de tar är att framgå av god advokatsed och att 

företräda dess klients intresse med nit och omsorg, men även att de inte får främja 

orätt och annat dylikt.  

• Anger att advokater ska utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som 

främjar det goda rättssamhället. En advokat ska även uppträda sakligt och korrekt. 

• Anger att det kan ske lite trampningar mot den misstänkte och dess rättigheter, men att 

det kan uppstå svartmålningar med dessa intressen som stärker åklagarens åtal. 

Åklagare 2: 

• Anger att det kan ske svartmålning eller karaktärsbevisning, beroende på hur nära 

brottet du ligger. Till exempel om en högerextrem person är misstänkt för att tänt eld 

på en synagoga. Där personen har sökt på högerextrema saker i datorn, men där måste 

åklagarna förlita sig på att den tilltalade själv ska peka på annat som kan vara relevant 

för brottet. 

• Anger att åklagare gör etiska övervägande som att, till exempel, målsägande kan 

slippa få sin telefonlista i förundersökningsprotokollet. Detta är dock en förutsättning 
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som en åklagare ska respektera. Åklagare ska respektera personer som är med i 

processen och de ska visa hänsyn till deras behov. Grundläggande princip är att den 

som är stark också är snäll. 

• Anger att åklagare ska jobba efter de principer som finns, de ska inte göra onödiga 

ingripande mot folk. Tillslut hamnar det på åklagaren att göra den sista bedömningen 

och tillämpa de regler som finns. Det finns regler men de är mjuka och elastiska. 

• Anser att det är svårt med om åklagaren har fått en dator i beslag på fel sätt. Eftersom i 

Sverige är det fri bevisprövning men domstolen kan bota dessa felaktigheter genom att 

sänka straffet eller släppa den misstänkte fri, för att det har gått till på ett fel sätt.   

Domare 2: 

• Anger att de har en sekretesshandledning och i den så gör de vissa avvägningar när det 

gäller om det ska bli offentligt eller sekretessbelagt. Där de har bestämt att göra på ett 

visst sätt och exemplifierat lite när det gäller avvägningarna, därför att reglerna inte är 

helt tydliga. I vissa fall väger skyddet för den personliga integriteten tyngre än att det 

ska bli offentligt.  

• Anger att de jobbar utefter vissa huvudregler, men gör skillnad på fall till fall. 

• Säger att när åtalet kommer in försvinner sekretessen i stort sätt, men en annan variant 

som är otydlig från lagstiftningen är om den misstänkte har fått en försvarare och 

sedan väljer åklagaren att lägga ner åtalet. Då uppfattar den misstänkte det som att han 

är oskyldig, men då är huvudregeln att namnet på den misstänkte blir offentligt. 

• Anser att de gör en avvägning från brott till brott om vad som ska släppas och inte 

släppas offentligt. De tycker att det är en svår gränsdragning. 

• Anser att det är problematiskt just det här med sekretessen, men oavsett vad domarna 

tycker ska de följa lagstiftningen, därför att insynsintresset är så pass starkt i 

allmänheten.  

Försvarare 2: 

• Anger att advokatsamfundet har generella etiska regler som de lyder under. Finns 

dock inga särskilda regler som gäller viss typ av utredningar.  

• Anser att de har sekretess och tystnadsplikt om de läser saker som inte har med fallet 

att göra, så ska de inte prata med andra om det.  

• Anger att svartmålningar kan uppstå och de försöker utpeka den misstänktes intressen 

för att döma den misstänkte, men även om det uppstår karaktärsbevisning så räcker det 

inte för att fälla någon.  




