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Abstrakt 
 

 
 

Digitala bevis ökar i takt med att tekniken i samhället blir vanligare. Ett perfekt exempel på detta 

är mobiltelefoner som idag är mer lik en dator än någonsin förr, och den används flitigt i 

vardagen. Men även datorer och annan teknik har blivit en större del av vardagen. Tack vare att 

det används som de gör, så följer en del teknikutrustning alltid med användaren och genom att ta 

en titt i, ex. en mobil eller dator kan du få rätt mycket information av användaren. 

Framför allt mobiltelefoner har blivit en värdefull källa för bevis i en rättegång. Men hur ser den 

tekniska kunskapen ut i rättssamhället? Lyckas man följa med tekniken och utnyttja detta? 

I takt med att digitala bevis ökar så ökar så klart även den digitala forensiken, IT-forensiken. Hur 

ser IT-forensiken ut i praktiken? 

I detta arbete så är målet att ta reda på hur den tekniska kunskapen ser ut inom rättsväsendet men 

även få en större inblick över hur insamlingen av bevis m.m. ser ut i praktiken. Stämmer det med 

teorin? 
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Ordlista 

 

 
 

IP-adress - ett nummer som används som en sorts adress inom nätverk 
 

IT-forensik - forensiskt arbete där man undersöker ex. datorer, mobiltelefoner eller någon annan 

teknik som har koppling med IT 

Kontaminering – kontaminering är ändringar som sker på bevis vilket resulterar att bevisen som 

man presenterar kanske inte stämmer med original bevisningen till 100 %. Det är svårt att 

undvika kontaminering eftersom det sker så fort du öppnar en hårddisk eller över huvud taget 

låter en dator vara igång. Man kan göra en kontrollerad kontaminering vilket innebär att man vet 

vad som har kontaminerats och hur det påverkar bevisningen i slutändan. 

Liveutvinning - när man utför en utvinning av ett system i realtid. 
 

Metadata - information om data, data om data 
 

RAM-dump - en avbild av hur enhetens interna minne såg ut vid just det tillfället avbilden 

började 

Utvinning - när man utför en kopia, antigen en fullständig eller så plockar ut vissa delar av ett 

system/hårddisk, som man sedan kan arbeta med i lugn och ro utan att påverka originalet 

Wipe - när man raderar innehållet på en hårddisk. Skillnaden på en vanlig radering, även kallad 

formatering, och en wipe är att en wipe skriver om informationen på hårddisken så att man inte 

kan återhämta någon tidigare information, den skriver över den gamla informationen. Vid en 

vanlig radering kan man ofta hämta in antigen delar av eller hela filer och återställa  
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1. Inledning 

 
 
IT-forensiska undersökningar blir alltmer vanliga i samband med brottsutredningar. Det handlar 

inte bara om IT-brottslighet, utan digitala bevis kan användas i många andra typer av rättsfall. 

Det är idag inte alls ovanligt att IT-forensiker jobbar med utredningar rörande både mord och 

narkotikabrott. Detta ställer givetvis högre krav på tekniskt kunnande hos våra polismyndigheter 

och populariteten ökar för datavetenskapliga utbildningar med inriktning mot IT-forensiskt 

arbete vid högskolor och universitet. Programmet IT-forensik och informationsäkerhet på 

Högskolan i Halmstad har nästan fördubblats med sökande, både i totalt antal sökande och 1:a 

handssökande, mellan 2011 och 2015. Även Högskolan Dalarna har startat en utbildning, 

Digitalbrott och eSäkerhetsprogrammet, där det nästan är lika många sökande som till 

programmet på Högskolan i Halmstad. [1] Dock kan man inte anta att alla yrkesområden följer 

samma utveckling. Den tekniska kompetensen höjs vid polismyndigheten runt om i landet, men 

hur ser det ut inom det svenska rättsväsendet? Innebär denna utveckling att man måste förlita sig 

mer och mer på expertvittnen eller finns det instanser inom rättsväsendet som på egen hand kan 

göra kvalificerade bedömningar av digitala bevis? Finns det tillräckliga juridiska kunskaper hos 

polisens it-forensiker för att kunna ta fram och presentera tillförlitliga, icke kontaminerade 

bevis? 
 

 
 

När Dagens Juridik intervjuade Åke Ljungqvist, Sverigechef för Ibas som är ett av Nordens 

ledande företag inom IT-forensik, sa han “... visst händer det att vi får vittna och då betraktar 

domstolarna de spår som vi har säkrat som fullgod bevisning.” [2] Ur ett IT-forensiskt perspektiv 

är det givetvis kul att läsa att domstolarna använder sig av digitala bevis och att man tar dem på 

allvar, men uttalandet lämnar även utrymme för vidare funderingar. Beror det på att domarna 

litar på kompetenta expertvittnen som har gjort ett felfritt jobb eller kan det bero på att domarna 

själva har bristande teknisk kunskap och helt enkelt inte vet hur de ska tolka och bedöma sådan 

bevisning? 

 
 

Jonas Ekfeldt, doktorand och forskare inom elektroniska bevis i rättsprocesser vid Stockholms 

universitet, anser att den juridiska litteraturen inom området inte följt med den tekniska 

utvecklingen. Det lilla som finns att läsa i ämnet är ofta skrivet av IT-tekniker och inte satt i ett 
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juridiskt perspektiv. Han menar att det gör det svårt för domare att värdera elektroniskt 

bevismaterial idag [3]. 

 
 

År 2011 kunde man läsa en artikel från Advokatsamfundet där man beskrev arbetet vid IT- 

avdelningen på SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium). I artikeln nämndes att poliser och 

åklagare ständigt utbildar sig inom IT-forensik och digital bevisning och man oroar sig för att 

advokaterna skulle hamna på efterkälken [4]. Hur ser det ut idag? Har advokaterna för dålig 

teknisk utbildning och påverkar det deras arbete i fall där man presenterar digitala bevis? 
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2. Bakgrund 
 
 

Forensik har används länge. När man nämner forensik tänker man kanske på möjligheten att 

plocka fram ett fingeravtryck, DNA från en brottsplats eller något liknande, som man sedan kan 

använda för att fria eller fälla en misstänkt i domstolen. Redan på 1700-talet hade man börjat 

använda forensik för att utnyttja i rättegångar [5] [6]. Idag är den digitala forensiken så vanlig att 

den har fått en egen term, IT-forensik. IT-forensika bevis kan vara material som man har 

utvunnit ifrån en dator, detta kan i sin tur vara webbhistorik, konversationer, som kan ha hämtas 

från e-post eller andra meddelande funktioner och filer, men också bevis hämtat ur 

mobiltelefoner och surfplattor, som idag liknar mer och mer datorer. Ifrån mobiltelefoner kan 

man också utvinna telefonloggar och SMS historik. Det är vanligt att digitala bevis används i 

rätten och den kan även vara en viktig del av bevisen, därav den avgörande faktorn som 

bestämmer den misstänktes dom. På grund av att digitala bevis har börjat bli så vanliga har 

polisen nya rutiner som t.ex. bestämmer hur en husrannsakan ska ske för att inte förstöra de 

digitala bevisen på platsen. Precis som man har rutiner för att inte förstöra ev. fingeravtryck eller 
 

DNA bevis [4]. 
 
 

 
I Sverige finns det något som kallas fri bevisprövning. Åklagarmyndigheten förklarar den fria 

bevisprövningen som följer: 

“Den princip som gäller i svensk processrätt. Den innebär att parterna i en rättegång får 

åberopa all bevisning som de kan få fram (så kallad fri bevisföring) och att värdet av 

bevisningen prövas fritt av domstolen (fri bevisvärdering). I vissa andra länder, framför allt 

Storbritannien och USA, finns regler om vilken bevisning som är tillåten respektive otillåten” 

[7]. 

Den fria bevisprövningen finns skrivet i Sveriges rikes lag [8] och innebär att man har rätt att 

lägga fram alla bevis man kan hitta utan att vara begränsad av vilken form beviset är i. Det gör 

att det idag är möjligt att presentera digitala bevis, även om sådana inte ens fanns när lagtexten 

skrevs. När den tekniska användningen ökar i samhället så blir det mer teknisk bevisning som 

prövas. Domstolen får då bedöma om bevisvärdet är tillfredställande. I takt med att dessa digitala 

bevis blir vanligare, hur följer det olika yrkesgrupperna med utvecklingen? Anser de att de kan 
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hantera de nya typen av bevis och finns det resurser för denna hantering. 
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3. Problemformulering 
 
 
Två intressanta studier, “Computer Forensics: Bringing the Evidence to Court“ [9] och 

“Computer Forensics in Criminal Investigations” [10] tar upp många av de svårigheter som IT- 

forensiker möter i sitt arbete med att ta fram okontaminerat data inför rättegångar och de 

svårigheter som finns kring att presentera digitala bevis och fastställa att det är fullgoda bevis 

inför rätten, både ur ett datatekniskt och juridiskt perspektiv. Problemet med dessa arbeten är att 

de är gjorda i USA och applicerade på det amerikanska rättsväsendet med amerikanska processer 

och lagstiftningar. I detta arbete kommer att undersöka hur detta ser ut i Sverige, då det finns få 

liknande studier gjorda enligt svenska lagstiftningar och rättsprocesser. 

 
 

För att kunna använda tekniska bevis så är det viktigt att dessa hanteras korrekt. Blir dessa på 

något sätt skadade eller kontaminerade så är risken att de inte räknas in som bevis i en rättegång, 

eftersom det kan vara svårt att avgöra vad som egentligen stämmer av bevisningen, detta är så 

kallade bristfälliga bevis. Det finns alltid en risk för kontaminering, men det man kan göra är en 

kontrollerad kontaminering, alltså man vet vad som kan ha ändrats och ifrågasätts detta i 

domstolen så kan man förklara vad som har kontaminerats och hur de påverkar bevisningen i sig. 

Så hur fungerar egentligen IT-forensikernas arbete? Finns det rutiner och regler som motverkar 

denna kontamineringsrisk? 

 
 

Det nämns i Advokatsamfundet i Sverige att advokaterna oroar sig för att inte följa med poliser 

och åklagare i deras tekniska utbildning [4]. Det som ska undersökas är om finns tillräcklig 

förståelse kring tekniken inom alla instanser i det svenska rättsväsendet? Var ligger de största 

bristerna och hos vilka yrkesgrupper skulle man önska vidare utbildning för att kunna värdera 

och bedöma digitala bevis? 

 
 

Det finns som nämnt tidigare inte särskilt många svenska studier publicerade i just det här ämnet 

men det finns några få. En av dessa är Louise Kadre och Tina Gustavssons uppsats om sociala 

medier som digitala bevis [11]. Deras uppsats inriktar sig endast på hur just bevis i form utav 

sociala medier kan användas inom rättsväsendet, hur de mottas i en rättegång samt vad olika 

yrkesverksamma anser om denna typ av bevis. I detta arbete utökas ämnet och man titta närmare 

på digitala bevis och hur de fungerar inom rättsväsendet. Man utgår ifrån flera perspektiv och hör 
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synpunkter från flera olika sidor i detta arbete, allt från insamling till presentation och även 

bedömningen av bevis i digital form. 

 

Inför detta arbete finns det följande frågeställningar som det kommer att utgås från. 
 

1. Hur använder sig de olika rättsliga instanserna av IT-forensiska undersökningar och digitala 

bevis vid rättegångar? 

 

2. Hur går arbetet till i praktiken, från bevisinsamling och bearbetning till presentation och 

bedömning? 

 

3. Vilka svårigheter möter de olika yrkesgrupperna vid användandet av digitala bevis i deras 

respektive arbete? 

 

4. Hur förhåller sig domare och nämndemän till dessa typer av bevis, anses de pålitliga? Finns 

tillräcklig kunskap och förståelse för att kunna göra sakliga bedömningar eller litar man blint på 

sakkunnigas vittnesmål? 

 

5. Finns tillräcklig kunskap hos IT-forensiker för att ta fram bevis som håller i rätten? 
 
 

Värt att tänka på är det kan finnas delar av forensikernas arbete som de inte vill avslöja, detta för 

att skydda arbetet, som exempelvis metoder för att ta fram bevis. Detta kan då innebära att vi inte 

får en fullständig insyn i deras arbete. Frågor om ens kunskap och förståelse kan vara känsliga 

frågor. Detta kan leda till att den intervjuade antigen ger oss de svar som han/hon tror vi 

förväntar oss eller inte svarar helt ärligt, eftersom att detta kan tas fel. Ett exempel är att en 

domare inte anser att advokater inte har tillräckligt kunskap, och svarar därför inte ärligt på detta 

eftersom han/hon kanske är orolig för att advokater han/hon känner ska ta illa upp eller liknande. 
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4. Metod 

 
 

För att besvara de olika problemformuleringarna kan man använda sig av olika metoder. 
 
 
1. Hur använder sig de olika rättsliga instanserna av IT-forensiska undersökningar och digitala 

bevis vid rättegångar? 

 
 

Man kan besvara denna med olika metoder, detta kan vara att man ex. titta i litteratur, speciellt 

litteratur med juridisk inriktning. Även artiklar kan användas som informationsskälla, detta 

skulle kunna vara tidningsartiklar, om händelser som har inträffat, men självklart också mer 

vetenskapliga artiklar, som exempelvis kan vara gjorda på undersökningar. Intervjuer av 

personer som berörs av detta dagligen kan vara ännu en metod. De personer som då berörs är 

bland annat IT-forensiker, åklagare, advokater, nämndemän och domare. Man skulle även kunna 

delta i rättegångar och personligen ta reda på hur de används. 

Till att besvara denna fråga kommer semi-struktuerad intervjumetod att användas. 
 

 
 

2. Hur går arbetet till i praktiken, från bevisinsamling och bearbetning till presentation och 

bedömning? 

 
 

Denna fråga skulle kunna delar upp i två delar när det gäller metod. Hur går arbetet till gällande 

bevisinsamling och bearbetning, respektive hur arbetet går till vid presentation och bedömning. 

Vid bevisinsamling och bearbetning kan åter igen litteratur vara en informationskälla, dessa kan 

man tänka sig vara litteratur om det forensiska arbetet, där bevisinsamling och bearbetning av 

bevisen är en del av detta. Även intervjuer med IT-forensiker kan användas för att höra direkt 

från gällande hur det verkligen fungerar. Man kan också verifiera med litteratur, dock får man 

titta i litteratur om juridik, speciellt litteratur anpassad för åklagare eller advokater kan vara bra 

informationskällor. Artiklar från tidningar som berör advokater och åklagare är ännu ett exempel. 

Gällande presentation och bedömnings är denna del av frågan mer aktuell för åklagare, 

advokater, nämndemän och domare, eftersom denna del sker i rättegången och då är oftast inte 

IT-forensiker närvarande, ifall det inte har önskats av någon part. Ifall man får tag på en 

forensiker som har fått närvara vid en rättegång kan man självklart ställa denna fråga också. Åter 
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igen kommer en semi-struktuerad intervju metod att användas här. 
 

 
 

3. Vilka svårigheter möter de olika yrkesgrupperna vid användandet av digitala bevis i deras 

respektive arbete? 

 
 
Enkäter är en metod som skulle kunna ge resultat. Dessa enkäter skulle exempelvis kunna vara 

enkäter man skickar ut på e-post till berörda som de sedan fyller i. Åter igen är intervjuer en 

form av metod, och det är denna metod som kommer att användas i denna fråga också. 

 
 

4. Hur förhåller sig domare och nämndemän till dessa typer av bevis, anses de pålitliga? Finns 

tillräcklig kunskap och förståelse för att kunna göra sakliga bedömningar eller litar man blint på 

sakkunnigas vittnesmål? 

 
 

Åter igen är enkäter och intervju ett alternativ till metod. Här vill man höra åsikter för att få en 

bild av hur det uppfattas av IT-forensiker, åklagare och advokater. Men även också nämndemän 

och domares egna synpunkter. Tycker dem själva att de har tillräcklig förståelse? I enkätmetoden 

hade man fått skicka ut två separata enkäter, en till IT-forensiker, åklagare, och advokater, och 

en till nämndemän och domare. I intervjumetoden får man göra något liknande. En eller flera 

intervjufrågor, ifall man vill ställa följdfrågor, som gäller denna problemformulering. Till att 

besvara denna problemformulering kommer semi-struktuerad intervju att användas. 

 
 

5. Finns tillräcklig kunskap hos IT-forensiker för att ta fram bevis som håller i rätten? 
 

 
 

Denna fråga skulle kunna besvaras med hjälp av enkäter och/eller intervjuer. De yrkesgrupper 

man hade ställt frågan till hade då varit åklagare, advokater, domare och nämndemän. Här kan 

artiklar ge lämplig information också. Man kan hitta tidningsartiklar där det tas upp kända fall. 

Dock finns risken att dessa inte har så mycket egentlig information som skulle kunnat vara 

önskvärt. Dessutom kan det hända att informationen är sekretess belagt och därför oåtkomligt. 

För att besvara denna fråga kommer intervjuer att hållas. Vi vill personligen direkt höra från de 

gällande vad de anser i frågan. 
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Det kan finnas en del problem med de olika metoderna. Att delta i rättegångar kan väldigt 

tidskrävande eftersom en rättegång kan vara lång och man vet inte vad det kommer att 

presenteras för bevis. Sen kommer frågan; kommer bevisen vara relevant i arbetet? 

IT-forensiska böcker är oftast skrivna på engelska och därav följer de, mest troligt, ett annat 

lands regler, lagar och rutiner, som kan skilja sig från det som finns i Sverige. 

Att använda enkäter som metod kan göra det svårt att verifiera att det är rätt person som har fyllt 

i enkäten och det kan också vara svårt att bevisa att denne inte har fyllt i mer än en gång. Dessa 

hade kunnat lösas med tekniska lösningar, så som personliga länkar till enkäten som endast 

fungerar en gång, att den som svara får fylla i med namn och liknande. En annan aspekt som 

hade kunnat ställa till med problem är ifall något är otydligt för den som svarar på enkäten, detta 

kan också gälla ifall den som svarar missuppfattar en fråga. Detta kan bli problematiskt i 

slutändan då man kan ställa sig själv frågan; hur vet man att detta stämmer? 

 
 
 
 
För att få svar på samtliga problemformuleringar kommer arbetet att byggas på kvalitativ 

intervjumetod. Intervjuerna kommer att vara semi-strukturerade. Detta innebär att intervjufrågor 

kommer att förberedas i förväg och kommer vara anpassade för den yrkesgruppen som frågorna 

ställs till, men det kommer också finnas möjlighet att ställa följdfrågor t.ex. ifall något är oklart, 

både för den intervjuade och den som intervjuar, samt detta är ett sätt att utveckla frågorna för att 

anpassa den intervjuades kunskap och inriktning. Detta anses som en fördel eftersom man får då 

möjligheten att få ut så mycket som möjligt ur varje fråga och kanske även vidareutveckla ifall 

detta behov uppstår. Intervjuerna kommer att ske antigen personligen ifall möjligheten finns, 

annars över telefon. Ifall det är önskvärt av den intervjuade kommer frågorna att ställas över e- 

post. Även om intervjuer troligtvis blir mer tidskrävande än t.ex. enkäter så misstänker vi att det 

kan ge ett bättre resultat. 

 
 

De yrkesgrupper som kommer att kontaktas för att fråga ifall de vill ställa upp i en intervju till 

detta arbete är advokater, åklagare, domare, nämndemän samt IT-forensiker. 

Advokater och åklagare kommer få en typ av frågor, dessa kommer likna varandra förutom små 

ändringar som kommer att göras för att passa deras yrke. IT-forensiker kommer få en typ av 

intervjufrågor och nämndemän respektive domare kommer att få en typ. Målet är dessutom att 
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försöka intervjua minst två av varje yrkesgrupp. Detta för att resultaten inte ska förlita sig helt på 

vad en person har sagt, eftersom då blir svaret i sig endast från en persons synvinkel. Denna 

persons åsikter kan påverkas av tidigare erfarenheter, sin arbetsplats eller andra faktorer. Detta 

innebär att en annan person med samma typ av arbete kan svara helt annorlunda. 

 
Ett annat arbete som har använt intervjuer för att få sina resultat är ”Sociala medier som bevis” 

[11], en kandidatsuppsats av Louise Kadre och Tina Gustavsson. Precis som i detta arbete finns 

det väldigt få informationskällor om ämnet och därför har de valt att använda intervjuer för att få 

fram sina resultat i sin uppsats. De har valt att ställa olika frågor till olika intervjuade för att ha 

möjlighet att strukturera frågorna efter de intervjuades arbetsförhållande samt att kunna ha 

möjligheten för följdfrågor och diskussion. De risker som de nämner i sin uppsats är risker som 

även är aktuella i detta arbete, nämligen att man inte får tag i tillräckligt med personer att 

intervjua och kanske därav inte får ut tillräckligt med information för att kunna få objektiva 

resultat. Det man får försöka lösa i detta fall är att man får försöka hitta andra källor som kan 

stödja det den intervjuade har berättat. Det kan också vara viktigt att nämna detta så att läsaren är 

medveten om detta. För att försöka motverka det får man i så god tid som möjligt leta efter 

eventuella personer som kan tänkas ställa upp, ifall man, trots att man har varit ute i god tid, inte 

hittar några så får man fortsätta leta in i det sista. En viktig aspekt att tänka på här är att om 

möjligheten finns att man gärna eventuellt tar kontakt med personen i frågan per telefon istället 

för via e-post, då ett e-post lätt kan ta längre tid för att mottagaren eventuellt inte har tid då när e- 

post meddelandet tas emot. Vid ett telefonsamtal blir de mer naturligt att boka en tid ifall den ena 

partnern inte har möjlighet precis då. 

 
 

Precis som Louise och Tina nämner i sin uppsats så finns det en risk med att svaren inte alltid är 
 

”sanningsenliga eller fullständiga” [11]. Detta är även en risk för detta arbete, speciellt för IT- 

forensikerna, eftersom att det kan finnas delar av sitt arbete de vill dölja för allmänheten, av t.ex. 

säkerhetsskäl eller kanske till och med sekretess. Detta är något man får respektera och se ifall 

man ev. kan hitta information någon annanstans, detta kan vara ur litteraturer som beskriver 

forensiska arbeten [9] [10] . Det finns även en risk att de intervjuade är för subjektiva i sina svar, 

detta kan vara för att de intervjuade är påverkade av tidigare erfarenheter, sin arbetsplats eller 



11 

andra faktorer. Detta är något man får ha i åtanke under arbetets gång, och om möjligheten finns 

får man försöka verifiera deras svar med litteraturer gällande ämnet. 
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5. Resultat 

 

 
 

Under arbetets gång har nedanstående personer ställt upp på intervjuer i syfte med att få svar på 

arbetets problemformuleringar. 

 
 

IT-forensiker Linus Nissi som sedan 1,5 år tillbaka arbetar på Kriminalunderrättelsesektionen på 

Polismyndigheten i Skåne. Han har en kandidatexamen i datateknik samt en högskoleexamen i 

nätverksteknik från Högskolan i Halmstad och har utöver detta gått flera utbildningar relaterade 

till IT-forensik, bland annat på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

 
 

Per Schunnesson, advokat med över 30 års erfarenhet i yrket. Per arbetar bland annat med 

brottsmål och skadeståndsrätt och var mellan 1995-2000 ledamot i Sveriges Advokatsamfunds 

Yrkesråd med särskilt ansvar för data- och IT-frågor. 

 
 

Mikael Fredblad, advokat sedan 7 år tillbaka och arbetar med brottsmål. 
 

 
 

Stephan Uttersköld, enhetschef för Arvsfondsenheten på Kammarkollegiet i Stockholm. Han har 

besvarat våra frågor i egenskap av före detta åklagare med över 12 års erfarenhet av yrket. Han 

har arbetat som åklagare i både Stockholm och var i Västerås vice chefsåklagare under flera år. 

Han gjorde militär- och reservofficerstjänst i ingenjörtrupperna i början på 90-talet och 

genomgick 2005 en 11 veckors IT-utbildning vid polishögskolan. Under sin tid som vice 

chefsåklagare (2009-2013) var han även kursledare och föreläsare på åklagarmyndighetens 

veckolånga kurs “Brott och bevissäkring i IT-miljö”. Han har haft god kontakt med polisiära IT- 

forensiker och har ett starkt intresse för IT och teknik. 

 
 

Henrik Kindlund, åklagare som sedan 1,5 år tillbaka arbetar på ungdomsenheten på 
 

Kammaråklagarenheten i Helsingborg. 
 

 
 

Heinz Frohm, ordförande i Helsingborgs nämndemannaförening. Heinz har 19 års erfarenhet av 

nämndemannarollen. Han är numera pensionär men är utbildad maskiningenjör och har arbetat 

som rektor för en teknisk skola. 
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Vice ordförande i Helsingborgs nämndemannaförening, Bengt Åström. Han är utbildad 

byggnadsingenjör och har varit egen företagare samt haft en hel del olika arbeten, främst inom 

byggbranschen. Han är idag pensionär och inne på sitt fjärde år som nämndeman. 

 
 

Under arbetets gång söktes även efter domare att intervjua och lyckades få kontakt med en 

domare på Förvaltningsrätten i Göteborg. Tyvärr uppgav hon att de mycket sällan använder sig 

av digitala bevis så därav blev det inte mycket material som kunde användas till arbetet. 

 
 
 

IT-forensik i praktiken 
 

 
 

I intervjun med Linus ställdes det frågor på hur hans arbetsuppgifter ser ut och hur man arbetar 

med insamling och bearbetning av digitala bevis på hans arbetsplats, Polismyndigheten i Skåne. 

Först och främst förs en anmälan och därefter börjar arbetet med kartläggning av ärendet. Vid 

behov skaffas en husrannsakan och IT-forensikern följer med på tillslaget både för att besluta om 

vilka tekniska bevis som ska samlas in och för att genomföra insamlingen. På plats genomförs en 

del tekniska uppgifter som till exempel liveutvinning och RAM-dump, innan man plockar med 

sig allt material av intresse tillbaka till labbet. Innan man börjar leta bevis i beslaget är det viktigt 

att allting speglas. Det innebär att man gör exakta forensiska kopior av hårddiskar och annat man 

har fått tag på. Sedan börjar arbetet med att analysera materialet. Då är det viktigt att vara 

objektiv och inte bara ta fram information som kan vara fällande, säger Linus. Det är lika viktigt 

att presentera data som eventuellt kan fria den misstänkte. 

 
 

Det är även viktigt att man är noggrann med att dokumentera sitt arbete. När man skriver sin 

rapport ska man tänka på att den ska vara både teknisk och lättläst. Bilder, loggar och dylikt 

bifogas inte i rapporten utan presenteras separat. IT-forensikern sköter oftast allt jobb med att 

analysera datat men om det är väldigt mycket fingranskas bilder, filmer och loggar av utredare. 

Sedan ska materialet presenteras för utredare och åklagare. Det är IT-forensikerns jobb att 

presentera digitala bevis medan åklagaren drar slutsatser. När bevismaterialet har överlämnats till 

åklagaren finns det ibland fortfarande behov av en IT-forensiker. Det kan tillkomma efterarbete 

med kompletterande undersökningar då man har fått mer information och behöver kolla över 

bevisningen igen. I vissa fall följer IT-forensikern med in på rättegången. 
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Hur används digitala bevis i rättegångar och vilka svårigheter innebär det? 
 

 
 

I intervjuerna framkom att det idag är vanligt att man använder sig av digitala bevis. Vanligast är 

bilder och telefonlistor. Data utvunnet från datorer, mobiltelefoner och annan utrustning 

förkommer oftast vid större brott. Henrik, åklagare, kommer i kontakt med digitala bevis i nästan 

alla sina ärenden. Han berättar att utvinningar av mobiltelefoner sker i nästan alla fall. I ärenden 

gällande barnpornografibrott är det särskilt vanligt med digitala bevis. Åklagaren Stephan ger 

nästan exakt samma svar och tillägger att mobiltelefoner numera är att betrakta som handdatorer 

som det finns möjlighet att ringa ifrån, än telefoner. Han berättar också att information från 

hemsidor och innehållstjänster, exempelvis Blocket och Facebook, blir allt vanligare. “I större 

utredningar är det ovanligt om någon form av digital bevisning inte kommer till användning, 

framförallt som stödbevisning”, säger Stephan. 

 
 

Av intervjuerna att döma kan det konstateras att den allra vanligaste förekommande typen av 

digital bevisning verkar komma från mobiltelefoner. På gott och ont, för visst finns det mycket 

information att hämta i mobiltelefoner nu för tiden, men det är inte alltid lätt att använda sig av 

det som bevis. Advokaten Mikael berättar att det ibland kan vara svårt att tolka telefonlistor. Det 

beror på att de kan se väldigt olika ut när de kommer från olika operatörer. Han efterlyser en 

standardisering för detta och säger att arbetet skulle underlättas om alla hade samma struktur för 

hur telefonlistor ska se ut. 

 
 

För övrigt berättar han att en svårighet han stöter på som advokat är att förklara hur alla tekniska 

pusselbitar hänger ihop. Man måste ofta förklara mycket runt om kring själva faktat och hur 

saker och ting fungerar när man använder tekniska bevis. Advokaten Per önskar ett sätt att 

kontrollera teknisk bevisning och menar att det är svårt att veta hur säkra bevisen är. Det kan 

vara svårt att bevisa att ingen kontaminering skett. Han nämnde även molntjänster och att det kan 

ta 1,5 år att få tag på information därifrån. 

 
 

Åklagaren Stephan anser att den största svårigheten är att binda bevisningen till en fysisk person, 

som ju är den som ska lagföras. Han berättar att det alltid finns invändningar mot digital 
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bevisning, särskilt eftersom att digitala bevis inte är lika personbundet som dna. Exempelvis 

brukar de åtalade ofta hävda att någon annan har använt mobilen, datorn, e-postkontot eller det 

trådlösa nätverket och att de själva är oskyldiga. Dessa invändningar måste då kunna motbevisas 

av åklagaren. 

IT-forensikern Linus anser att de största hindren för att få ut det mesta av IT-forensiskt arbete 

handlar om ekonomi och utbildning. Han säger att polisen är underbemannade när det gäller IT- 

forensiker. 

 
 

Nämndemannen Bengt tycker inte att han har några större problem att göra sitt jobb när han 

stöter på digitala bevis men han nämner att det kan vara svårt att göra en korrekt bedömning om 

man till exempel presenterar foton med dålig kvalité. Heinz, som också är nämndeman, berättar 

att hans arbete handlar om att ta ställning till det som åklagare och försvarsadvokater framställer. 

Han förklarar hur viktigt det är att de gör ett bra jobb när de presenterar sina bevis. Om de gör en 

bra genomgång och förklarar sina bevis bra är det lätt för nämndemän att förstå och de kan då 

göra ett bra jobb. Får de sämre presenterade bevis blir bedömningen därefter, säger Heinz. 

Därför förstår man vikten av att åklagare och advokater vet vad de pratar om och därför använder 

man sig ibland av sakkunniga vittnen. Linus, som har erfarenheter av detta berättar att han har 

blivit kallad som sakkunning i större ärenden eller vid tekniska frågor. I större ärenden har han 

även medverkat under hela rättegången. “Tekniska bevis väger tyngre om man hör en IT- 

forensikers åsikt”, säger Linus. 

 
 
 

Vilken teknisk förståelse finns hos olika yrkesgrupper? 
 

 
 

Kunskapen mellan de olika yrkesgrupperna skiljer sig generellt. IT-forensikerna har förstås den 

största tekniska kunskapen och är idag oftast utbildade datatekniker och många skulle kunna 

kallas IT-säkerhetsexperter. Efter det tekniska arbetet med utvinning och bearbetning av digitala 

bevis, delar de med sig av det som hittats till åklagare eller försvarsadvokater. Det är då 

åklagarna och advokaternas uppgift att tolka materialet och lyfta fram det som de anser är 

relevant i ärendet. De får sedan presentera bevisen och förklara vidare för nämndemän och 

domare i rätten. De försöker då att ge en tydlig förklaring som alla förstår utan att gå in på för 

djupa tekniska detaljer. Man använder inte mer tekniska begrepp än vad som är nödvändigt. 
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Båda advokaterna som intervjuades, Per och Mikael, hade svårt för att svara på vilken förståelse 

domare och nämndemän har när det kommer till digitala bevis. De säger att det är svårt att 

bedöma då de ofta nickar och verkar förstå, men sällan ställer motfrågor och ifrågasätter bevisen. 

IT-forensikern Linus är av samma uppfattning. Han berättar att de förstår innebörden men inte 

alltid tekniken bakom och därför är det viktigt att tänka på hur man presenterar sina bevis. 

Åklagaren Henrik anser att både domare och nämndemän hanterar all bevisning bra om den 

presenteras bra och påpekar att det kan vara lika svårt att presentera digitala bevis som andra 

typer av bevis. 

 
 

Åklagaren Stephan tycker att deras förståelse har blivit bättre och bättre i takt med att de digitala 

bevisen har blivit vanligare. Han säger att numera behöver man inte förklara alla delar lika 

noggrant som man var tvungen att göra tidigare. De flesta domare och nämndemän vet idag vad 

en IP-adress är och känner till funktionerna hos olika innehållssajter och sociala nätverk. “I 

dagsläget, vem har inte en smartphone och ett Facebook-konto?” säger han. Han anser att 

domare och nämndemän har tillräcklig förståelse för tekniken för att kunna hantera digitala 

bevis, så länge inte beviskedjan blir alldeles för komplex. Frågans ställdes om han hade upplevt 

att vissa domare var bättre än andra på att hantera digital bevisning och det tyckte han. Han 

berättar att åtminstone i Västmanlands tingsrätt fungerade det så att det var vissa rådmän (dvs 

utbildade domare) som fick de “digital-tunga” målen. 

 
 

De nämndemän som ställde upp på intervju berättar att de anser sig ha en god förståelse för det 

som advokaterna och åklagare presenterar för dem. De är även av uppfattning, att andra 

nämndemän de stöter på har ungefär samma förståelse. De poängterar dock att det är viktigt att 

åklagare, advokater och eventuella sakkunniga förklarar de tekniska aspekterna på ett bra sätt för 

att både domare och nämndemän ska kunna göra korrekta bedömningar. 

 
 

Henrik har fått en bild av att den tekniska kunskapen hos olika åklagare är rätt grundläggande 

och rätt lika. Han påpekade även att det är viktigare att åklagare har en större teknisk kunskap 

och förståelse än exempelvis domare och nämndemän, då åklagaren ska förklara för dem och få 
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dem att förstå den tekniska bevisningen. Henrik berättade även att det idag finns en hel del olika 

kurser man kan gå, så som bevissäkring i IT-miljö och hur man presenterar digitala bevis i rätten. 

 
 
 

Hur bedömer våra intervjuade sina egna kunskaper i ämnet digitala bevis? 
 

 
 

Under våra intervjuer har frågan ställts om vad de intervjuade själv tycker om sin egen kunskap, 

och om de anser att det finns något de saknar kunskapsmässigt för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter. I det stora hela ansåg de personer som intervjuades att den kunskap och 

förståelse de hade är tillräcklig. Det som däremot är viktigt är att de digitala bevisen presenteras 

på ett enkelt och pedagogiskt sätt så att alla inblandade kan göra sina respektive arbetsuppgifter 

på bästa sätt, även om alla inte har samma tekniska kunskaper. “Alla ska inte behöva vara 

experter”, sa advokaten Per och syftade på just de tekniska bitarna. Istället ska de olika 

yrkesgrupperna ha den kunskap och erfarenhet som behövs i deras specifika uppgift för kunna 

argumentera för att fria eller fälla, eller kunna göra en rättvis bedömning. Åklagare Henrik 

Kindlund hade velat ha större kunskap om vad för digitala bevis IT-forensiker kan hämta ut, så 

att man för varje fall kan använda tekniken fullt ut. Åklagaren Stephan ansåg inte att han hade 

behövt mer teknisk utbildning för egen del men önskade en större förståelse för den stora och 

tidskrävande utmaningen att förbereda och förklara digitala bevis. 

 
 
 

Fördelar och nackdelar med digitala bevis 
 

 
 

Olika tekniker för att samla in bevismaterial inför rättegångar innebär både fördelar och 

nackdelar. De som intervjuades ansåg att det fanns fler fördelar än nackdelar med digitala bevis. 

Samtliga personer verkade glada över IT-forensikens framsteg. I datorer och andra digitala 

media kan bevis lagras mycket länge och det är svårt att radera data till fullo. De brottslingar som 

är duktiga på att dölja sina spår i datorer kan använda sig av tuffa krypteringar för att skydda sin 

information och de kan även wipe:a sina hårddiskar för att radera data permanent. Men det är 

långt ifrån alla som sitter på den sortens kunskaper. De flesta vanliga användare nöjer sig med att 

radera data genom att flytta det till papperskorgen i datorn och tömma papperskorgen. I de flesta 

fall kan IT-forensiker återskapa informationen och man kan få fram data som användaren trodde 
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var raderat. Hade informationen varit antecknat på ett papper hade det varit mycket lättare för 

förövaren att göra sig av med det för gott. 

 
 

Advokaten Per nämner att en fördel med just digitala bevis är att bevisningen säger det som 

påstås. Med det menar han att digitala bevis är väldigt konkreta. Hittar man bevis på att ett brott 

har begåtts i en dator, så har det också hänt. Det är svårt att förfalska data då det lagras mycket 

information, som man som vanlig användare kanske aldrig ser, till exempel i form av loggar, 

tidsstämplar och metadata. Dock kan det finnas en problematik när det gäller att bevisa vem som 

faktiskt har suttit vid datorn vid en viss tidpunkt och gjort det som påstås. Bara för ett e- 

postmeddelande har skickats från en viss persons e-postadress betyder inte det att ägaren till den 

adressen faktiskt är den som skickat meddelandet. Andra kan ha haft fysisk tillgång till datorer, 

konton och lösenord eller så kan datorn ha blivit hackad på ett eller annat sätt. Även om digitala 

bevis gör det lätt att bevisa att brott har begåtts, är det inte alltid lätt att bevisa vem som är den 

skyldige. 

Linus berättar att när man undersöker datorer och mobiltelefoner kan man ibland komma över 

bevis på att andra brott har begåtts utöver det man från början misstänkte. Detta gör att man kan 

utreda de brotten också. Det kräver dock att man gör en ny anmälan och får en ny husrannsakan 

för att få samla bevis även i det fallet. Vidare berättar han att det är ett stort och tidskrävande 

arbete att leta efter digitala bevis. I en modern dator ryms stora datamängder som tar lång tid att 

gå igenom och granska. 

 
 

Per tycker att det kan vara svårt att kontrollera den tekniska bevisningen och verifiera att allt 

faktiskt stämmer. Han menar på att man inte ska behöva vara expert på IT för att kunna bekräfta 

resultaten. 

 
 

Mikael säger, precis som de andra intervjuade, att det generellt finns en mindre osäkerhet kring 

digitala bevis och de tydligt visar vad som faktiskt har skett. Men han uttrycker en oro över 

möjligheten att plantera falska bevis. Precis som att man kan plantera falska fingeravtryck på en 

pistol, kan man även plantera falsk bevisning i en dator, även om detta är något som inte alla har 

kunskap nog för att klara av. I fall där man misstänker planterade vilseledande bevis får man 

arbeta extra med att styrka eller motbevisa detta. 
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Heinz, en av nämndemännen som intervjuades, var mycket positiv till digitala bevis och 

berättade att foton och data utvunna från mobiltelefoner och datorer i vissa fall kan vara helt 

avgörande för fallets utgång. Bengt, som också är nämndeman, påpekar att alla bevis är lika 

viktiga men i synnerhet foton måste vara av bra kvalité för att de ska kunna tas med i 

bedömningen och för att man ska kunna undvika tvivelaktigheter. 

 
 

Henrik tycker att det positiva med digitala bevis är att det är ostridigt. Finns där ett bevis så är där 

ett bevis. Det som är mindre bra och som framförallt kan ställa till det i presentationen av bevis, 

är att en del bevis ibland kan vara svåra att presentera i rätten. Till exempel kan filmer från bland 

annat övervakningssystem och filmer från mobiltelefoner ibland vara svåra att spela upp 

på grund av att filformatet inte stöds av datorn. Det har också hänt att datorkraften inte räcker till 

för att presentera bevisen vilket gör att filmen inte spelas igenom så smidigt som den borde. 

 
 

Stephan säger att fördelen med digitala bevis är den stora tillgången på information och att 

bevisningen är relativt lättillgänglig. Telefoner och datorer hittas ofta vid gripande och/eller 

husrannsakan. Nackdelarna är dels att knyta bevisen till en fysisk person och dels beslut om 

urval, alltså vad man ska undersöka. Lagringsmedia kan finnas i många olika former som till 

exempel USB-minnen, minneskort, spelkonsoler, externa hårddiskar och molntjänster. Det är 

ofta oerhört tidskrävande att genomsöka datorer och lagringsmedia idag då de kan lagra stora 

datamängder. Att efterforska information på internet är också en stor utmaning då det är både 

rättsligt och tidsmässigt krävande, särskilt då informationen fysiskt finns utomlands. 
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6. Diskussion 
 

 
 

Då vi valt att till stor del använda oss av intervjuer i vårt arbete så gäller det att försöka jämföra 

de svar vi får från de olika intervjuade personerna och även granska deras svar på ett objektivt 

sätt. Men finns där en röd tråd i det hela? Något alla parter håller med om? 

Alla parter höll med om att digitala bevis är viktiga, och att det används flitigt i dagens 

rättssamhälle var det inga tveksamheter kring, IT-teknologi finns ju idag överallt i samhället. Det 

nämns att det finns olika svårigheter med digitala bevis. En svårighet som nämns är att knyta 

digitala bevis till en specifik person. Även om man ser vem som är inloggad på datorn eller 

kontot i fråga, hur kan man bevisa att det är just den personen som faktiskt sitter framför 

datorskärmen? Hur vet man att det inte är en utomstående hackare, eller någon som lyckats få 

fysisk tillgång till datorn eller kontot? I sådana fall är det inte alltid tillräckligt att förlita sig 

endast på digitala spår utan man kan behöva ta till andra metoder och bevis för att undanröja 

eventuella tvivel om vem som har begått brottet i fråga. 

 
 

Detta är något som också tas upp i Louise Kadre och Tina Gustafssons uppsats, ”Sociala medier 

som bevis i rättegång” [11]. Det nämns så här i uppsatsen; ” Idag är den stora problematiken med 

detta att få bevisen tillräckligt tro värdiga då det ibland kan vara svårt att säga exakt vem som har 

gjort vad”. Denna problematik de nämner gäller sociala meder som bevis, och varför de är en 

problematik resonerar de för att det idag oftast tas en skärmdump av sociala medier som bevis, 

denna skärmdump kan ha manipulerats, speciellt ifall den kommer från målsägande. Kommer 

däremot bevis från en IT-forensiker borde beviset värderas högre och inte förkastas lika lätt som 

det eventuellt hade kunnat göras i andra fallet. 

 
 

I Digitala fotografier; hantering och bevisvärde, av Jan Hägglund [12], nämns det också om 

risken för att bevis kan vara manipulerade, just denne rapport diskuteras det om fotografier. Hur 

kan man, med dagens teknik se ifall en bild är manipulerad? Detta menar författaren med att 

fotografier kan förlora sitt ”traditionella trovärdighet”. USA försöker lösa detta genom att en bild 

ska följa vissa kriterier för att få användas som bevis i domstol, i Sverige litar man på fotografens 

ord, att det inte är manipulerat. Vad dessa kriterier är nämns inte i uppsatsen, men i Sverige finns 

fri bevisprövning, vilket gör att det inte kan finnas några kriterier på fotografier som bevis i 
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domstol. Alla fotografier får prövas i domstol. Det är sedan domare och nämndemän som 

bestämmer ifall det får användas som bevis. 

 
 
 

Den tekniska kunskapen kan också vara ett problem, idag kommer det så mycket ny teknik och 

det kan vara svårt att följa med utvecklingen. Det gäller att åklagare och advokater är 

uppdaterade och kan förstå och förklara det tekniska på ett enkelt sätt så att resterande i en 

rättegång kan förstå, oavsett deras kunskapsnivå. Här finns det speciella kurser man kan ta som 

är skapta speciellt för advokater och åklagare, så de får den kunskap de behöver för att utföra sitt 

arbete. Ett problem som stötts på är när de inte vet vad en forensiker kan hämta ut, det har 

förekommit tillfällen då man har fått reda på att man kunde plocka ut en viss typ av bevis eller 

liknande inför en rättegång som kanske hade varit mycket värt inför föregående fall de hade, det 

kanske till och med hade varit ett avgörande bevis. I ett sådant fall kan de brista på flera ställen, 

det kan ha varit dålig kommunikation mellan forensikerna och advokaten/åklagaren, det kan ha 

varit så att åklagaren eller advokaten inte ens visste att det gick att hämta ut sådana bevis, och de 

kan även ha varit brist i kunskapen hos forensiken, han kanske inte visste de var möjligt att 

plocka ut sådan bevisning. 

När det gäller den tekniska förståelsen så behöver man inte förklara de vanliga tekniska 
 

termerna, så som IP-adress, utan detta används dagligen och alla har fått sin förståelse på vad det 

är. De intervjuade anser också att de kortfattat har den kunskap de behöver idag för att göra sitt 

jobb. 

 
 

I uppsatsen ”Sociala medier som bevis i rättegång”[11] berättas det att de som intervjuade ansåg 

att det finns brister i den tekniska kunskapen hos domstolen. Det beskrivs som att ”domstolen 

ibland lättvindigt bara verkar nöja sig med de bevis som läggs fram”, dock har inte domare själv 

yttrat sig om denna fråga eftersom att, precis som i detta arbete, var det svårt att få tag på domare 

att intervjua. Dock intervjuades nämndemän i detta arbete och de ansåg att det inte hade några 

svårigheter att förstå, så länge de fick en tydlig förklaring. Dock anses det i uppsatsen, Sociala 

medier som bevis i rättegång, att domare antagligen inte förstår bevisprocessen, och därför 

reflekterar de inte. Att de inte reflekterar skulle också kunna betyda, med de resultat som har 
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kommit in i detta arbete, att de förstår och helt enkelt inte har några följdfrågor eller åsikter. För 

att få ett riktigt svar på detta så skulle ett antal domare behöva intervjuas. 

 
 
I och med den fria bevisprövningen kan man lägga fram vilka typer av digitala bevis som helst, 

den som avgör om bevisen är giltiga och kan användas är i slutändan domaren och 

nämndemännen. 

 
 

De många möjligheterna med att använda digitala bevis var alla vi pratade med mycket positiva 

till. Personerna vi intervjuade var överens om att fördelarna är större än nackdelarna. En 

svårighet som kom på tal var brottslingar försöker undanröja sina spår och förstöra bevismaterial. 

Detta inträffar både i digitala bevis såväl som vanliga bevis. Som tur är, som vi tidigare nämnt i 

våra resultat, besitter inte alla kunskaper som räcker för att radera eller manipulera digitala bevis. 

Exempelvis är kunskapen om hur man raderar material på en hårddisk inte så vanlig att vem som 

helst har det. Man kan spekulera i huruvida detta kan bli ett problem i framtiden, när 

utvecklingen av IT kommit ännu längre och kunskaper uppmärksammats och spridit sig även till 

den idag mindre IT-kunniga brottslingen. Ju fler brottsfall som klaras upp med hjälp av digital 

bevisning, desto fler brottslingar borde rimligtvis bli motiverade till att lära sig handskas med 

sina digitala spår. 

 
 

En annan utmaning, som främst advokater och åklagare möter i sitt arbete, är att det är svårt för 

dem att kontrollera bevisen som plockas fram av IT-forensiker. Dels att bevisen är intakta samt 

att de har ett dugligt bevisvärde. Det kan vara svårt att veta att bevisen inte är kontaminerade 

eller på något sätt manipulerade. Idag har man en tillförlit mellan varandra, och även om det är 

något positivt verkar det finnas en del advokater och åklagare som önskar att de kunde 

kontrollera bevisens äkthet bättre även på egen hand. Vissa vill kunna verifiera att bevisen 

stämmer så att de baserat på sina egna kunskaper kan förklara tekniska delar av bevismaterialet. 

Tyvärr finns det inte ett enkelt sätt att kontrollera detta utan en mer djupgående IT-kunskap, och 

det är inget som de allra flesta advokater och åklagare besitter idag. Finns det skäl att tvivla på 

bevisningen eller krävs detaljerade tekniska förklaringar kan man använda sig av sakkunniga 

vittnen, som till exempel IT-forensikern som tog fram materialet. Han kan då förklara tekniska 

begrepp och processer i ämnet som advokater och åklagare inte har lika stora kunskaper i. Här 
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gäller det att forensikern har gjort ett korrekt arbete, kontaminering sker ju alltid, men man kan 

utföra kontrollerad kontaminering. Alltså man vet vad som ändrar sig på disken när man utför 

vissa delar av ex. utvinning och liknande, och eftersom man vet detta kan man också försvara sig 

med att bevisen kan vara kontaminerat eller inte. Man får även tänka på att det finns risk att 

plantera falska bevis, då från den misstänkte, men detta kan även göras med DNA och liknande. 

Det viktiga är att man har det i åtanken, speciellt när forensiken går igenom bevisningen. Ibland 

kan man kanske avslöja falska bevis med andra bevis och se att dessa inte stämmer överens. 

 
 

I Digital Evidence Cabinets: A Proposal Framework for Handling Digital Chain of Custody, tar 

dem upp problemen med att det inte finns en standard för att hantera digitala bevis, framför allt 

Chain of Custody som är proceduren för att dokumentera vem, när, var, hur och varför bevisen 

utvecklas genom utredningen. Problemen som tas upp är exempelvis kontrollen för vem som tar 

del av bevismaterialet, detta görs enkelt med icke-digitala bevis då man låser in bevisen, men 

med digitala bevis kan dessa exempelvis kopieras till en annan plats, och därefter så har man inte 

längre kontroll över den kopierade bevisningen. Även förändringar på bevismaterialet är ett 

problem. 

I artikeln tas det upp DEMF (Digital Evidence Mangament Frameworks). Detta koncept är 

designat för att besvara frågan vem, när, var, hur och varför [13]. ”Vem” skulle besvaras med 

biometrisk identifiering, ”när” skulle besvaras med tidsstämplar, ”var” skulle besvaras med GPS 

positioner eller RFID enheter med geo-location och ”hur” skulle besvaras med hashing och 

kryptering. Många av dessa metoder används idag, så som hashing av bevis och även 

tidsstämplar i dagens forensiska verktyg. Tidsstämplar är något man kan vara orolig för att det 

kan vara manipulerade, och därför försvåra utredningen. I ”A computer forensic method for 

detecting timestamp forgery in NTFS” [14] tar dem upp detta problem och går djupare in på 

ämnet. Man kan enkelt hitta program på Internet vars syfte är att modifiera tidsstämplar, som tur 

är finns det möjlighet att se ifall tidsstämplar är ändrade. Genom att gå in i $MFT metafil så kan 

man se två attribut kallade $STANDARD_INFORMATION och $FILE_NAME. Med hjälp av 

dessa attribut och de regler som Cho nämner i sin artikel kan man ta reda på ifall en tidsstämpel 

har blivit modifierad. Han bevisar sin metod sedan med tre exempel där förövaren har ändrat 

tidstämpeln på olika typer av filer. Det finns alltså sätt att avgöra ifall en tidstämpel är 

modifierad, det som det sedan avgör är ifall IT-Forensikern vet om att detta kan göras. 
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Hashsumma är ett värde som genereras av en kryptografisk funktion och därav är det svårt att 

bestämma vad denna hashsumman är, det räcker med att en bit i en fil eller avbild för att nycklen 

ska bli en helt annan kombination av siffror och bokstäver. Idag ”saltas” även MD5 hash. Att 

”salta” ett hash innebär att man lägger till extra data för att göra dekryptering svårare. Detta 

används framför allt på 128-bitars hashfunktioner, så som MD5 [15] [16] Detta är då samma 

teknik om används för att på ett säkert sätt spara lösenord utan risk för att knäcka dessa. En 

hashsumma är därför svår att manipulera så att det skulle skett förändringar och ändå ha samma 

hashsumma som orginalet. Även för icke-digitala bevis finns det en risk att det kan vara 

manipulerade, exempel kan det ha skett ett inbrott i bevisskåpen och därför finns inte det 

information på vem som har varit där.  Kan man använda funktioner så som tidsstämplar, 

hashsummor och även någon form av identifiering av vem som har haft åtkomst till bevisen så 

har man gjort mycket för att säkra bevisen intrigitet. Detta hjälper då i rättegångar och kan styrka 

att bevisen stämmer. 

 
 

Fördelarna med de digitala bevisen överväger lyckligtvis nackdelarna. En av dessa är att det inte 

är alltför sällan som en beslagtagen dator kan innehålla spår av andra brott förutom det som man 

redan utreder. Detta ger då möjligheten att öppna ett nytt fall och även reda ut det brottet. 

Digitala bevis är mycket konkreta, vad datat visar stämmer ofta. Dock måste man vara medveten 

om att det finns duktiga datoranvändare som kan manipulera bevis även i en dator. Något som 

brukar vara viktigt när man använder digital bevisning är tidsstämplar. Även dessa kan 

manipuleras, även om det är något som inte varje brottsling har kunskaperna för att göra. Om 

man kan lita på att tidsstämplarna stämmer kan de vara avgörande i ett fall. 

 
 

En annan fördel är att lagringsenheter idag kan spara enorma datamängder. Detta innebär fler 

möjligheter att hitta viktiga bevis, men även stora utmaningar i fråga om tidsåtgång och 

utrustning med tillräcklig kapacitet. Forensikern måste då fatta beslut om hur mycket av datan 

som ser intressant ut och vad som ska sökas igenom för att kunna hitta betydande material för 

utredningen. 

En ständigt återkommande svårighet med IT-forensiska bevis är att det är lätt att visa att ett brott 

har begåtts, men svårt att bevisa vem som begick det. Det problemet finns även inom den 

“traditionella forensiken”, exempelvis ett fingeravtryck som placerar en person vid en speciell 
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plats, men hur bevisar man att denne person faktiskt har begått brottet i fråga? 
 

 
 

Ett problem, som tyvärr advokater/åklagare ibland stöter på är när ex. övervakningskameror har 

ett eget format för att spela in filmer, som sedan inte kan spela upp på en vanlig dator, utan det 

behövs kanske andra program eller kodex, som det kallas, för att kunna spela det. Detta kan sätta 

enkla käppar i hjulet och försvåra arbete för advokaterna/åklagarna. Även om man får det att 

fungera på sin dator, hur kan man sedan spela upp det i rätten? Detta kan gå att lösa, men det kan 

också försvåra för att använda bevisningen, bevis som kunde ha varit avgörande i 

domstolsbeslutet. Även att datorerna har varit för svaga prestanda mässigt, för att kunna spela 

upp filmer har också inträffat. Då kommer man till en vågskål, som teknisk ansvarig, ska alla få 

dyra överpresterande datorer för att de kanske måste spela upp en tung videofilm, eller går det att 

lösa på ett annat sätt? Att köpa in datorer med bra datorkraft kan kosta mycket pengar för 

företaget/myndigheten. Detta måste då lösas internt beroende på situationen. 

 
 

Informationen vi fick från IT-forensikern om deras vardag påminner om den vi har hittat i våra 

böcker, som bland annat “ Computer Evidence - Collection and Preservation” av Christopher 

Brown [17]. Som vi misstänkte så kunde vi tyvärr inte få mer djupgående information som 

utomstående, men vi fick ändå mycket information. I vår frågeställning ville vi ha reda på hur 

arbetet i praktiken går till, jämfört med vad som står i böckerna, i teorin. Först blir ju en anmälan, 

sedan får IT-forensiken följa med ut, här bestämms vad som kan vara av vikt att beslagta och ta 

med till stationen, och vad som man gör en utvinning på och låter de bli kvar på plats. Här kan 

det vara svårt att bedöma, men där är faktorer som spelar roll, ifall det är servrar som är viktiga 

för ett företag eller liknande, och man väljer att beslagta dessa servrar så kan detta innebära 

konkurs för företaget. Gör man en liveutvinning så eliminerar man denna risk eftersom man tar 

med sig en kopia man kan analysera medan originalet är kvar för bruk på företaget. 

Något man inte alltid tänker på, speciellt om IT-forensiken jobbar för en åklagare, är att man 

måste även plocka fram bevis som kan fälla likväl som fria, det är viktigt här att IT-forensiken är 

objektiv. Ifall han bara presenterar fällande eller friande och utelämnar det andra så blir det en 

orättvis bedömning. Dessutom är det åklagarens jobb att presentera bevisningen inför domstolen, 

inte IT-forensiken, han ska endast utvinna och som sagt, vara objektiv. 
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Vi har lyckats få svar på samtliga av våra frågor och vi är nöjda med våra resultat. Tyvärr fick vi 

inte tag på domare som hade arbetat med digitala bevis, och därav saknar vi svar på våra frågor 

från den yrkesgruppen. Vi tog kontakt med flera olika domstolar men tyvärr var det arbetsstopp 

när vi kontaktade dem, ifall vi hade kontaktat dem tidigare hade detta nog kunnat förhindras, 

vilket kan vara erfarenhet att ta vidare. Det hade även varit bra ifall vi hade lyckats få kontakt 

med ännu en IT-forensiker, gärna kanske från en annan del av Sverige, för att få möjligheten att 

se likheter och skillnader. 

Det hade också varit bra ifall vi hittade fler vetenskapliga artiklar för att kunna jämföra våra 

resultat med tidigare. Tyvärr hittade vi inte något arbete som var likt vårt egna. 

Att få tag på fler som hade kunnat ställa upp på intervju hade kunnat ge oss fler resultat att jobba 

med och på så sätt ge oss en större uppfattning, bästa hade varit att få tag på personer från olika 

platser i Sverige dessutom, tyvärr var det bl.a. tiden som gjorde att det inte genomfördes. Att 

börja tidigare med arbetet hade kunnat ge oss mer tid och möjlighet att utföra detta. Men det var 

även svårt att hitta personer som hade tid och möjlighet att svara på våra frågor. Men även på 

denna punkt, så hade det kanske hjälpt oss att börja tidigare, eftersom vi hade fått mer tid att leta. 

 
 

Vi valde att använda intervjuer för att samla in informationen vi behövde och sedan försöka hitta 

artiklar och liknande för att stödja våra resultat. Som vi har nämnt tidigare har vi inte hittat något 

arbete som liknar vårat som vi kan jämföra. Detta har ställt till med problem eftersom vi inte kan 

hitta något som egentligen verifierar våra resultat till fullo. Vi har hittat artiklar som går lite in på 

ämnet digitala bevis och vi kan se en röd tråd i våra intervjuer, kort och gott så anser de 

intervjuade ungefär samma sak. 

Frågorna vi ställde våra intervjuade var vi nöjda med, vi känner vi har fått den information vi vill 

ha och som vi behövde. 

 
 

Något som vi har läst en del om är bristfälliga resurser hos polismyndigheterna, just när det 

gäller IT-kompetens. Dels att det anställs för få IT-forensiker och dels att det finns för lite eller 

för otillräckligt tekniskt material i form av hårddiskar och forensisk utrustning. IT-forensiker 

Linus Nissi berättade för oss att han ansåg att utbildning och ekonomi var de största hindren för 

att kunna utnyttja IT-forensiskt arbete till fullo. Hur det ser ut runt omkring i landet kan vi inte 

svara på men att problemet åtminstone finns på vissa håll kan vi konstatera. 
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7. Slutsats 
 
 
 

Så hur är kunskapen kring IT-forensik och användandet av digitala bevis i Sverige? I början av 

detta arbete ställdes ett antal frågeställningar som skulle besvara denna fråga med. 

 
 
1. Hur använder sig de olika rättsliga instanserna av IT-forensiska undersökningar och digitala 

bevis vid rättegångar? 

 
 

När en anmälan har gjorts så samlas allt in som kan tänkas innehålla bevis, detta kan göras av 

både IT-forensiker men också av vanliga poliser. Insamling av bevis kan ske t.ex. vid en 

husrannsakan. Det är sedan IT-forensikernas ansvar att sortera bland all data och plocka ut allt 

material som kan vara relevant i utredningen, både fällande och friande. En IT-forensiker får 

aldrig undanhålla bevis utan allt måste presenteras för att det ska bli en rättvis bedömning. Detta 

skickas sedan vidare till en åklagare och/eller advokat, och först då görs en tolkning av bevisen. 

Ibland kan de ske komplettering av bevisningen för att man kanske har hittat nya bevis som kan 

göra skillnad i utredningen. När all bevisning är insamlad ska de presenteras vid en rättegång. 

Det är sedan juryns ansvar att bedöma den misstänkte med hjälp av bevisningen och vad 

advokaterna och åklagare har yttrat sig under rättegången. 

 
 

2. Hur går arbetet till i praktiken, från bevisinsamling och bearbetning till presentation och 

bedömning? 

 
 
När det gäller IT-forensikerna arbete i praktiken så känns mycket igen från böcker och liknande 

källor om IT-forensik. Det är mycket som inte allmänheten får veta, för att skydda deras arbete 

och mot anti-forensik. En IT-forensikers arbete kan se lite olika ut beroende på vart IT- 

forensikern arbetar och hur han arbetar. En del IT-forensiker har fått suttit i en rättssal i 

samarbete med sitt arbete medan andra inte har, eller åtminstone inte lika ofta. En IT-forensiker 

kan alltså få arbeta på många olika platser, ute på fältet, för att samla ihop material, inne på 

kontoret för att analysera och presentera beviset och i vissa fall kanske även då i domstolen för 

att förklara det tekniska, eller hantera nya bevis som har upptäckts efterhand. Man är mycket 

noga med hur man hanterar bevisen, så som att man göra kopior på diskar och liknande och 
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arbetar sedan på dessa kopior, inte på själva originalet. Detta såklart för att förhindra att bevisen 

blir förstörda. 

 
 

3. Vilka svårigheter möter de olika yrkesgrupperna vid användandet av digitala bevis i deras 

respektive arbete? 

 
 

Kunskapen och förståelsen hos advokater och åklagare har vart bra hos de intervjuade. De har 

haft den tekniska förståelsen som har gjort att de kan utföra sitt jobb, och har underhållit denna 

genom att gå på kurser och dylikt. Eftersom det är dem som ska presentera bevisen för juryn är 

det viktigt att de kan göra detta på en enkelt men ändå tekniskt sätt. De nämndemän som har 

pratats med har aldrig haft svårt för att förstå och följa med i förklarningarna fast de inte har haft 

några större tekniska kunskaper. Detta innebär att advokaterna och åklagarna har lyckats med sin 

del av arbetet och att det fungerar bra. 

Det innebär också att IT-forensikerna lyckas presentera bevisningen inför advokaterna och 

åklagarna, annars hade de haft svårt att presentera det vidare. 

 
 

4. Hur förhåller sig domare och nämndemän till dessa typer av bevis, anses de pålitliga? Finns 

tillräcklig kunskap och förståelse för att kunna göra sakliga bedömningar eller litar man blint på 

sakkunnigas vittnesmål? 

 
 

Nämndemännen själv känner att de har förståelse för bevisen, om de förklaras på ett sätt så de 

förstår. Det ligger på advokater och åklagare att kunna förklara bevisen, därav ligger den 

tekniska förståelsen mer på advokaterna respektive åklagarna eftersom dem eventuellt måste ha 

den tekniska förståelsen för att kunna förklara bevisen på ett sätt som inte kräver några större 

kunskaper för att förstå. Advokaterna och åklagarna anser också att de flesta domare och 

nämndemän har den tekniska förståelsen som krävs. 

Tyvärr fick vi inte möjlighet att intervjua domare och har därför inget material från denna 

yrkesgrupp. 

 
 
 
 

5. Finns tillräcklig kunskap hos IT-forensiker för att ta fram bevis som håller i rätten? 
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Idag, som tidigare har nämnts, så finns det en kedja av tillförlitlighet på att forensikern har 

plockat ut dels på ett korrekt sätt, men också att han har plockat ut alla bevis och varit objektiv. 

Detta kan tyckas inte är hållbar lösning i längden utan det hade varit mycket bra ifall det fanns 

möjligheten att kolla äktheten på bevis även om man inte är IT-forensiker eller har den tekniska 

kunskapen. Tyvärr finns ingen känd lösning på detta i dagsläget med tanke på hur tekniken ser ut 

idag, men man kan hoppas att det är något som kan komma att utvecklas. Det finns dock lagar 

som förbjuder undanhållning av bevis, vilket innebär att en IT-forensiker, enligt lag, måste 

presentera alla bevis, fällande som friande. 
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Bilagor 

 
 
 

Intervjufrågor 
 

Detta är de intervjufrågor som intervjuerna utgick ifrån. Följdfrågor och liknande har uppkommit 

för att anpassas till intervjun och för att få ut mest av intervjuerna. 

 
 
Åklagare 

 

 

1.   Vad arbetar du som? 

2.   Hur många års erfarenhet har du inom ditt yrke? 

3.   Har någon teknisk bakgrund eller utbildning? 

4.   Arbetar du ofta med fall där det används digitala bevis? (utvunna från dator, mobiltelefon, 

digitalkamera eller andra digitala medier) 

5.   Hur vanligt skulle du säga att det är att man använder denna typ av bevisning? 

6.   Kan du nämna några svårigheter du stöter på i ditt yrke vid användandet av digitala bevis? 

7.   Hur upplever du att domare samt nämndemän hanterar digitala bevis vid rättegångar? 

8.   Anser du att de flesta domare och nämndemän du stöter på idag har tillräckliga tekniska 

kunskaper för att kunna hantera denna typ av bevisföring? 

9.   Har du upplevt att vissa domare och nämndemän har lättare än andra att bedöma digitala 

bevis? 

10. Har du någon gång känt att du skulle behöva mer utbildning för att bättre kunna använda 

digitala bevis? 

11. Hur bra koll på IT-forensik och digitala bevis tycker du att dina kollegor och övriga åklagare 

du har stött på har? Är det något som varierar mycket från person till person? 

12. Har du gått någon särskild kurs eller liknande för att lära dig mer om IT-forensik och 

användandet av digitala bevis vid rättegångar? 

13. Vilka anser du vara de största fördelarna samt nackdelarna med just digitala bevis, ur ditt 

perspektiv som åklagare? 
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Advokat 
 

 

1.   Vad arbetar du som? 

2.   Hur många års erfarenhet har du inom ditt yrke? 

3.   Har någon teknisk bakgrund eller utbildning? 

4.   Arbetar du ofta med fall där det används digitala bevis? (utvunna från dator, 

mobiltelefon, digitalkamera eller andra digitala medier) 

5.   Hur vanligt skulle du säga att det är att man använder denna typ av bevisning? 

6.   Kan du nämna några svårigheter du stöter på i ditt yrke vid användandet av digitala 

bevis? 

7.   Hur upplever du att domare samt nämndemän hanterar digitala bevis vid rättegångar? 

8.   Anser du att de flesta domare och nämndemän du stöter på idag har tillräckliga tekniska 

kunskaper för att kunna hantera denna typ av bevisföring? 

9.   Har du upplevt att vissa domare och nämndemän har lättare än andra att bedöma digitala 

bevis? 

10. Anser du att åklagarna du möter i ditt arbete har tillräckligt goda kunskaper i ämnet? 

11. Har du någon gång känt att du skulle behöva mer utbildning för att bättre kunna använda 

digitala bevis? 

12. Har du gått någon särskild kurs eller liknande för att lära dig mer om IT-forensik och 

användandet av digitala bevis vid rättegångar? 

13. Vilka anser du vara de största fördelarna samt nackdelarna med just digitala bevis, ur ditt 

perspektiv som advokat? 
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IT-forensiker 
 

 

1.   Var arbetar du? 

2.   Hur många års erfarenhet har du inom ditt yrke? 

3.   Vad har du för teknisk bakgrund eller utbildning? 

4.   Vilka skulle du säga är de största svårigheterna du stöter på i ditt arbete med digitala 

bevis? 

5.   Hur går bevisinsamlingen till? Hur ser ett normalt tillslag ut på din arbetsplats? Vad är 

din roll i det hela? 

6.   Efter bevisinsamling, hur går arbetet vidare? Hur bearbetas och förbereds data för att 

kunna presenteras i en rättegång? 

7.   Vad händer därefter? Är bevismaterialet redo att lämnas över till åklagare eller advokat? 

8.   När bevismaterialet lämnats över till en åklagare eller advokat, är ni fortfarande 

inblandade i ärendet på något vis? 

9.   Får du i arbetet vara med under rättegångar? 

10. Har du blivit kallad som expertvittne? 

11. Anser du att svenska advokater och åklagare är bra på att utnyttja tekniken och använda 

sig av digitala bevis? 

12. Hur goda kunskaper upplever du att advokater respektive åklagare har kring just digitala 

bevis? 

13. Hur upplever du att domare samt nämndemän tar emot digitala bevis vid rättegångar? 

14. Enligt dina erfarenheter, anser du att de domare och nämndemän du stöter på idag har 

tillräckliga tekniska kunskaper för att kunna förstå digitala bevis och göra rättvisa 

bedömningar av dessa? 

15. Vilka anser du vara de största fördelarna samt nackdelarna med just digitala bevis, ur ditt 

perspektiv som it-forensiker? 
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Domare 
 

 

1.   Vart arbetar du? 

2.   Hur många års erfarenhet har du inom ditt yrke? 

3.   Har någon teknisk bakgrund eller utbildning? 

4.   Arbetar du ofta med fall där det används digitala bevis? (utvunna från dator, 

mobiltelefon, digitalkamera eller andra digitala medier) 

5.   Hur vanligt skulle du säga att det är att man använder denna typ av bevisning? 

6.   Kan du nämna några svårigheter du stöter på i ditt yrke vid användandet av digitala 

bevis? 

7.   Hur upplever du att andra domare samt nämndemän hanterar digitala bevis vid 

rättegångar? 

8.   Anser du att de flesta domare och nämndemän du stöter på idag har tillräckliga tekniska 

kunskaper för att kunna hantera denna typ av bevisföring? 

9.   Har du upplevt att vissa domare och nämndemän har lättare än andra att bedöma digitala 

bevis? 

10. Anser du att åklagare och advokater du möter i ditt arbete har tillräckligt goda kunskaper 

i ämnet? 

11. Har du någon gång känt att du skulle behöva mer utbildning för att bättre kunna använda 

digitala bevis? 

12. Har du gått någon särskild kurs eller liknande för att lära dig mer om IT-forensik och 

användandet av digitala bevis vid rättegångar? 

13. Vilka anser du vara de största fördelarna samt nackdelarna med just digitala bevis, ur ditt 

perspektiv som domare? 
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Nämndemän 
 

 

1.   Hur många års erfarenhet har du som nämndeman? 

2.   Har någon teknisk bakgrund eller utbildning? 

3.   Som nämndeman, stöter du ofta på fall där det används digitala bevis? (utvunna från 

dator, mobiltelefon, digitalkamera eller andra digitala medier) 

4.   Hur vanligt skulle du säga att det är att man använder denna typ av bevisning? 

5.   Kan du nämna några svårigheter du stöter på vid användandet av digitala bevis som 

nämndeman? 

6.   Hur upplever du att domare samt andra nämndemän hanterar digitala bevis vid 

rättegångar? 

7.   Anser du att de flesta domare och nämndemän du stöter på idag har tillräckliga tekniska 

kunskaper för att kunna hantera denna typ av bevisföring? 

8.   Har du upplevt att vissa domare och nämndemän har lättare än andra att bedöma digitala 

bevis? 

9.   Anser du att åklagare och advokater du möter har tillräckligt goda kunskaper i ämnet? 

10. Har du någon gång känt att du skulle behöva mer utbildning för att bättre kunna använda 

digitala bevis? 

11. Har du gått någon särskild kurs eller liknande för att lära dig mer om IT-forensik och 

användandet av digitala bevis vid rättegångar? 

12. Vilka anser du vara de största fördelarna samt nackdelarna med just digitala bevis, ur ditt 

perspektiv som nämndeman? 
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