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Sammanfattning 

Vi lever i ett digitalt informationssamhälle som ställer höga krav på tillgänglighet, 

snabbhet och smidighet. Idag kan vi praktiskt taget göra alla våra vardagssysslor online 

och när och var som helst under dygnet men vilka digitala spår lämnar vi egentligen 

efter oss och hur kan de användas i rättssalen? Polisen har idag stora resurser för att 

säkra många typer av digitala bevis men vilken kunskap besitter egentligen våra 

åklagare, domare och nämndmän? och vad kan göras för att förbättra denna kunskap? 

För att skapa en större förståelse för hur framfarten för de digitala bevisen har sett ut 

kontrollerades förekomsten av digitala bevis från domslut och intervjuer med berörda 

parter vid en rättegång utfördes för att på så sätt se vilken kunskap som idag finns kring 

de bevis som presenteras i domstol och i vilken utsträckning de ökar. 

Användandet av digitala bevisen vid mordåtal har mellan 2005 och 2014 ökat. I snitt 

förekommer digitala bevis i sju av tio domslut vilket betyder att det är vanligare att de 

förekommer än att de inte förekommer. Det har skett en förändring gällande 

användandet av digitala bevis. Den procentuella andelen digitala bevis som presenteras i 

våra domstolar idag har haft en positiv ökning på 21,3 procent för tidsperioden 2005-

2014. Om vi enbart kollar på perioden 2010-2014 ser vi en stark positiv ökning på 34,1 

procent. 

Den tekniska kompetensen i rättssalen är idag förhållandevis låg. De främsta 

anledningarna till den begränsade kunskapen är avsaknaden av utbildningsunderlag 

kring digitala bevis för åklagare, nämndemän och domare kan ta del av samt det höga 

åldersnittet bland nämndemännen i rättssalen. Åklagaren Andreas Bergman förklarar 

att en god pedagogisk förmåga väger tyngre än kunskapen kring de digitala bevis som 

skall presenteras.  
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1 Inledning 

Innan vi tog steget in i det digitala samhället var det lättare att komma undan med ett 

fysiskt brott än vad det är idag. Tidigare fanns det en möjlighet att bokstavligt talat sopa 

igen sina spår men de digitala spåren som vi idag lämnar efter oss är svåra att dölja. Ett 

digitalt bevis är till skillnad från de äldre analoga bevisen inte knutet till ett visst föremål 

utan kan med lätthet skickas och lagras på olika enheter och reproducerats miljoner 

gånger och fortfarande se helt identiskt ut.  

I Sverige finns det idag ingen officiell eller allmänt vedertagen definition för vad 

begreppet digitala bevis är men i de utbildningar som genomförs för att skapa en större 

kompetens hos våra lagstadgande myndigheter tillämpas definitionen: Med digitala eller 

elektroniska bevis avses information eller data som lagras i eller förmedlas av en 

elektronisk utrustning. Stefan Kronqvist som tidigare har varit chef för 

Rikskriminalpolisens IT-brottssektion anser att just avsaknaden av en officiell definition 

skapar problem för vårt rättsväsende. En officiell definition hade underlättat för ett mer 

kordinerat arbete och minskat risken för missförstånd för vad som skall räknas som 

digitala bevis och inte[1]   

Digitala bevis åberopades tidigare enbart vid IT-brott som enligt svensk lag endast 

innefattar dataintrång och datorbedrägeri[2][3] men idag kan digitala bevis användas 

vid i stort sett alla rättegångar oberoende av vilket det aktuella brottet för rättegången 

är. 

Faktum är att redan så tidigt som 1984 började Federal Bureau of Investigation (FBI) 

och andra brottsbekämpande organ i USA utveckla program för att undersöka det som vi 

idag kallar digitala bevis. I början på 1990-talet skapades Technical Working 

Groups(TWGs) som var en sammansatt grupp av experter som utvecklade standarder, 

best practis och protokoll för säkring av bevis i datormiljö. I och med övergången från 

analoga till digitala ljud- och bildformat under senare delen av 1990-talet växte behovet 

av ett standardiserade organ som innefattade mer än forensik för datorer. Detta behov 

kulminerade i en Amerikansk definitionsförändring av digitala bevis från ”Digital 

Evidence is any information of probative value that is either stored or transmitted in a 

binary form” till ”Digital Evidence is any information of probative value that is either 
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stored or transmitted in a digital form”. 1998 höll The Scientific Working Group on 

Digital Evidence (SWGDE) sitt första möte och började då skapa definitioner för 

inhämtning och säkring av digitala bevis som senare presenterades vid International Hi-

Tech Crime and Forensics Conference i London 1999[4]. 

Det första ärendet för att säkra digitala bevis i Sverige är från 1995. Åndamålet var att 

återskapa raderade filer med anknytning till en taxiverksamhet och dess redovisning. 

Två datorer undersöktes och eftersökt material hittades på en av de beslagtagna 

datorerna[5]. 

1.1 Syfte 

En tidningsartikel i tidsskriften Advokaten från 2014 fastslår att digitala spår blir allt 

viktigare. I reportaget förklarar Michael Nylén som arbetar som IT-forensiker på Ibas 

Laboratories AB att intresset för IT-forensiska undersökningar från advokater blir allt 

större. I artikeln beskrivs de olika typerna av digitala bevis som idag kan användas vid 

rättegångar samt vilka fördelar som digitala bevis medför när det gäller kontroll, analys 

och rekonstruktion av ett händelseförlopp. Artikeln innefattar även en ordlista där 

orden webbläsare, metadata och tidsstämplar ingående förklaras vilket tyder på att 

kunskapen kring vad för typer av digitala bevis som idag kan användas vid en rättegång 

är bristfällig[6].  

De digitala spåren blir enligt ovannämnd artikel allt viktigare men vad spelar det för roll 

om de bevisen vi tar fram inte kan hanteras, förklaras och användas på ett korrekt sätt? 

Vi vet att polisens IT-forensiker besitter stora kunskaper kring framtagning och säkring 

av digitala bevis.  Det finns till exempel två specialinriktade utbildningarna: IT-forensik 

och Informationssäkerhet vid Högskolan i Halmstad och Digitalbrott och 

esäkerhetsprogrammet vid Högskolan Dalarna som förvisso inte tog in några nya 

studenter 2015 men som ger polisen ett stort urval av kvalificerade individer att välja 

bland när de behöver anställa nya IT-forensiker.    

Tidigare vetenskapliga arbeten på området har granskat hur digitala bevis används vid 

rättegångar, vilka kunskaper som våra rättskipare besitter samt vilka utmaningar och 

svårigheter som IT-forensiker hos polisen står inför när de säkrar digitala bevis som 

sedan skall hålla vid en rättegång. Arbetet innefattar även en analys av hur arbetet med 

digitala bevis i rättsalen ser ut[7].  
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Mer positionerade arbeten har även analyserat hur man skiljer mellan digitala och 

analoga bevis juridiskt sett samt hur man kan använda sociala medier som bevis vid en 

rättegång, vilka problem som finns med att använda dessa bevis och hur dessa 

presenteras på ett korrekt sätt[8].  

Detta arbete kommer kontrollera hur användningen av digitala bevis har förändrats, 

samt vad man kan göra för att förbättra kunskaperna och förutsättningarna för våra 

åklagare, domare och nämndemän gällande digitala bevis. Det är viktigt att våra 

dömande organ följer med i den digitala utvecklingen så att vi kan bevara den höga 

rättssäkerheten som vi idag har i Sverige.    

    

 

1.2 Problemställning 

1. Hur har användandet av digitala bevis förändrats det senaste tio åren? Finns det 

några mönster? 

2. Har det skett en förändring gällande användningen av digitala bevis? Hur har 

andelen digitala bevis vid åtal förändrats de senaste tio åren? 

3. Hur stor är den tekniska kunskapen kring digitala bevis i rättssalen? 

4. Vad finns det för fördelar med en ökad kunskap kring digitala bevis och hur kan 

man förbättra kunskapen kring digitala bevis i rättssalen? 

5. Vilka svårigheter finns med att utveckla ett gemensamt kunskapsunderlag för 

digitala bevis?  

1.2.1 Problemkritik 

Det kan vara svårt att utföra ett statistikarbete över åtal eftersom alla åtal är unika och 

inte går att strukturera på ett bra sätt. Vidare finns det flera olika sätt att mäta 

förändring och det är viktigt att de mäts på ett så tillförlitligt och opartiskt vis som 

möjligt. 

För att ta reda på hur stor kunskap som finns kring digitala bevis måste man först fråga 

sig varför det är viktigt med en fördjupad kunskap kring digitala bevis i rätten, samt vem 
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och vilka som skall ha den fördjupade kunskapen. Man bör även lyfta frågan om en 

fördjupad kunskap verkligen behövs för digitala bevis. Den största svårigheten med 

dessa frågor är att mäta vad ökad kunskap är. Är det effektivitet? Är det rättsäkerhet? 

Eller möjligheten att möjligheten att värdera digitala bevis på ett korrekt sätt? 

För att undersöka vilka svårigheter som krävs för att ta fram ett gemensamt 

kunskapsunderlag krävs det först och främst att man beskriva vad ett sådant underlag 

skall innehålla. Vidare måste det kontrolleras om det finns en institution eller 

myndigheter som kan ta fram och kontrollerar detta underlag på ett tillförlitligt och 

rättssäkert sätt. 

1.2.2 Avgränsningar 

Eftersom att digital bevisföring är en egen liten vetenskap krävs det avgränsningar för 

att ett fördjupat arbete skall kunna genomföras på ett korrekt sätt. Denna studie 

kommer fokusera kring hur användningen av digitala bevis som presenteras vid 

rättegångar för åtalspunkten mord i Sverige statistiskt och procentuellt har förändrats 

mellan 2005-2014. Detta val gjordes eftersom mord är ett brott som begås i en relativt 

liten utsträckning i jämförelse med t.ex. bedrägeri och en analys av ett brott med mindre 

antal domar ger en bättre statistisk grund för arbetet.  

För att få ett mer fördjupat svar i dessa frågor har en kvalitativ intervju med berörda 

parter i rättssalen används. Vidare har försvarare inte intervjuats eftersom jag enbart är 

intresserad av hur dömande och presenterande parts kunskap i ämnet ser hur samt hur 

man kan ge dem en ökat kunskap kring digitala bevis. 
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2 Bakgrund 

Under bakgrund kommer den litteratur som använts för studien att presenteras. 

Kapitlet är uppdelat i sex delar och ger oss en inblick kring hur användandet av digitala 

enheter har förändrats, vad som kan presenteras som bevis vid en rättegång samt vad 

åklagare, nämndemän och domare gör vid en rättegång.  

2.1 Informationssamhället 

Vi lever i ett digitalt samhälle där det snarare är ett undantag att vi inte kopplar upp 

våra enheter mot internet än tvärtom. Vi lever i det uppkopplade samhället där vi vill 

kunna få tillgång till de senaste nyheterna, kontakta de vi behöver prata med och 

kontrollera våra geografiska positioner dygnet runt. I enkätundersökningen 

”Svenskarnas användning av internet och telefoni” som genomförs på uppdrag av Post 

och telestyrelsen (PTS) och innefattar 4000 personer mellan 16-75 år framgår det att 94 

procent av de tillfrågade har internet i hemmet. Vidare framgår det att 97 procent av de 

tillfrågade använder en mobiltelefon för privat bruk, att 85 procent av dessa använder 

internet på sina telefoner och 90 procent av de svarande äger en smart telefon[9]. 

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

oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i 

Sverige släpper årligen en rapport om utvecklingen för digitala enheter och internet i 

landet. I rapporten Svenskarna och internet från 2015 styrker de PTS undersökning och 

förklarar vidare att aktiviteten på internet fortfarande ökar men att den mobila boomen 

har saktat ned och endast en ökning med fyra procent för smarta telefoner kan 

rapporteras från 2015. Gällande sociala medier rapporteras det att 70 procent av 

internetanvändarna använder sig av Facebook. Den fortsatta ökningen rapporteras 

främst bero på att fler äldre har börjat använda tjänsten[10]. 

2.2 Fri bevisprövning 

Vårt digitala kommunikationssamhälle öppnar inte bara nya dörrar för förbrytare utan 

ger oss också möjligheten genom vår fria bevisprövning att lägga fram nya typer av 

bevisning i rätts- och civilmål. Rätten skall enligt lag pröva all form av bevisningen som 

kommer in vid ett mål oberoende av i vilken form, vilket medium eller på vilket sätt 

dessa presenteras[11]. 
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2.3 Förhandling i brottsmål – en kort beskrivning 

Vid en huvudförhandling i tingsrätten återfinns följande parter:  

Målsäganden – Den som påstås ha blivit utsatt för brottet. 

Målsägandebiträde – en advokat eller jurist som ger stod och hjälper målsäganden att ta 

tillvara på hens intressen. 

Åklagare – jobbar åt staten och leder förundersökning samt beslutar om åtal skall väckas. 

Den tilltalade – den person som står åtalad för brottet 

Försvarsadvokat – advokat som hjälper den tilltalade under rättegången 

Juristdomare – ordförande vid förhandlingen 

Nämndemän – oftast tre stycken, som har till uppgift att tillämpa lagar och förordningar i 

samråd med juristdomaren. 

Protokollförare – jurist som arbetar på domstolen och som har till uppgift att dokumentera 

förhandlingen. 

Utöver dessa parter kan vid vissa fall tolk, vittnen och sakkunnig inom ett vist område närvara 

för att ge stöd och hjälpa rätten vid förhandling.[12] 

2.4 En åklagares uppgift  

Efter att ett brott har begåtts inleds en förundersökning. Polisen inleder 

förundersökningen och när de hittar en misstänkt person tar en åklagare över och blir 

förundersökningsledare. En förundersökningsledare har till uppgift att ta reda på vad 

för brott som har begåtts, vem som har begått brottet och vilka bevis som finns för eller 

emot att detta har skett. En förundersökningsledare försöker med hjälp av polisen och 

deras tekniker undersöka vilka bevis som man kan säkra för det aktuella brottet samt 

vilka typer av straffprocessuella tvångsmedel som skall tillämpas för att säkra dessa 

bevis. Förutom att leda förundersökningen skall en åklagare vid rättegång bevisa att den 

åtalade är skyldig till det aktuella brottet[13]. 

”En åklagare skall till grunden vara generalist och inte expert. Om man behöver 

spetskunskap skall man ta hjälp av de personer som är proffs på området. Den 
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spetskompetens som finns är dock värdefull och det är inte alltid man har tillgång till 

denna spetskunskap vid vardagsbrott”[13]  

2.5 En nämndemans uppgift 

En nämndeman är folkets representant i rättsalen. Nämndemän väljs kommunvis och 

mandattiden är fyra år. Nämndemannens uppgift är att tillsammans med domaren 

tillämpa rättsregler i olika mål och deras skiftande bakgrund ger domstolarna en bred 

bild av den allmänna rättsuppfattningen i samhället. Detta nämns som särskilt värdefullt 

vid bevisvärdering, skälighetfrågor och påföljdsval. 

Innan man börjar som nämndeman får man en introduktionsutbildning och 

utbildningsunderlag som bland annat innehåller en handbok som beskriver de olika 

rättsliga stegen som sker innan ett mål kommer upp i rätten. I denna handbok går det att 

läsa följande om bevisvärdering: 

”Eftersom det är åklagaren som ska bevisa att den tilltalade har begått 

brottet, måste han eller hon åberopa bevisning som visar den tilltalades skuld. 

Bevisningen kan utgöras av muntliga förhör med målsägande och vittnen, det 

vill säga med personer som har sett händelsen eller som på annat sätt vet 

något om det inträffade. Bevisningen kan också bestå av läkarintyg över 

skador som målsäganden fått eller skisser över hur en trafikolycka gått till” 

Domstolen får bara döma någon för ett brott om det är ställt utom rimligt tvivel att den 

tilltalade är skyldig till brottet[14]. 

2.5.1 medelålder bland nämndemän 

Domstolsverket fick den 5 maj 2014 i uppdrag av regeringen att utföra särskilda 

informationsinsatser för att sänka medelåldern hos våra nämndemän och skapa större 

förståelse kring en nämndemans uppgift för att få färre nämndemän att avsluta sina 

uppdrag i förtid. Insatserna lyckades visserligen sänka medelåldern från 59,3 år som var 

medelåldern i augusti 2014 till 57,7 år vid nämndemansvalet 1 mars 2015 men vid 

jämförelse vid nämndemansvalet 1 mars 2011 kan man se att medelåldern ökat från 

dåvarande 56,8 till 57,7 år. Endast 21 procent av alla nämndemän är under 44 år eller 

yngre[15]. 
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2.6 En domares uppgift 

En juristdomares uppgift i rättssalen är att vara ordförande för förhandlingen. Vidare 

avgör domaren tillsammans med sina nämndemän om det finns tillräckliga bevis för att 

fälla en person för ett brott. Till skillnad från nämndeman så har domaren avlagt en 

juristexamen[16]. Som färdig domare kan man också via domstolsakademin fortbilda sig 

inom olika områden t.ex. straffrätt, skatterätt migrationsrätt m.fl. och här finns bland 

annat en kurs på tre dagar som handlar om värdering av teknisk bevisning. Denna kurs 

innehåller fördjupningar inom ett antal kriminaltekniska områden så som biologiska 

spår, DNA-undersökningar, fingeravtrycksundersökningar, IT-undersökningar och 

vapenundersökningar[17]. 

2.7 I rätten idag.   

Våra svenska domstolar innehar en viktig roll i den svenska demokratin. Domstolverket 

har till uppgift att skapa förutsättningar för att våra domstolar skall kunna arbeta på ett 

rättssäkert och effektivt sätt. I sin strategiska inriktning för åren 2010-2020 har de satt 

upp visionen ”Sveriges Domstolars rättskipning är av hög kvalitet, med snabb 

handläggning och enhetlig rättstillämpning. Verksamheten har ett högt förtroende hos 

allmänheten.” Bland målen nämns bland annat att ärenden skall avgöras snabbt och 

effektivt, att personalens kompetens skall utvecklas kontinuerligt och att de personer 

som kommer i kontakt med Sveriges domstolar skall bemötas på ett professionellt 

sätt[18].       

2.7.1 Handläggningstider i rättskedjan 

Sveriges rättsväsande strävar efter en effektiv rättskedja. Med detta menas att man vill 

ha en snabb rättsprocess där korta handläggningstider kombineras med hög kvalitet och 

rättssäkra utredningar. Sveriges regering gav 2013 Brottsförebyggande rådet(Brå) i 

uppdrag att för fjärde gången analysera handläggningstiderna hos polis, åklagare och 

domstolar. I rapporten studerades handläggningstiderna i tre olika faser i rättskedjan 

för brotten misshandel, våldtäkt, stöld och rån under perioden 2009-2012. De faser som 

studerade var:  

Utredningstid – tiden från att en förundersökning inleds till ett beslut på misstanke 

fattas.  

Tingsrättstid – tiden mellan åtalsbeslut och datum för meddelad dom  
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Total handläggningstid – Tiden från att ett brott anmäls till datum för fällande dom 

meddelas  

Studieresultatet som framkom visade på att median handläggningstid i dagar mellan åtal 

och tingsrättdom för misshandel, våldtäkt, rån och utpressning har ökat medan de totala 

handläggningstiderna för misshandel, våldtäkt och stöld har minskat[19]. 
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3 Metod 

I detta kapitel kommer metoderna som använts för att besvara frågeställningen 

ingående att presenteras samt kritik kring användandet av dessa metoder. 

3.1 Kvantitativ metod 

För att besvara de två första frågeställningarna utfördes ett arbete av kvantitativ art för 

att på så sätt procentuell mäta antalet digitala bevis som presenteras i 

stämningsansökningar. Domsluten valdes sedan slumpmässigt ut från INFO-torgs 

databas. 10 domslut varje år mellan 2005-2014 valdes sedan ut genom att filtrera de 

upplagda domarna efter tid och datum när de laddades upp till databasen, sedan slogs 

en 6-sidig tärning och siffran som kom upp motsvarade antal steg som togs framåt i 

listan innan domslut valdes. Proceduren upprepades sedan från den plats där det 

tidigare domslutet tagits ifrån. 

Efter att det slumpmässiga urvalet av domar gjordes lästes dessa sedan genom för att 

räkna antalet bevis som förekom i stämningsansökningen för det aktuella fallet, hur 

många bevis som var digitala och hur många bevis som var analoga. Sedan beräknades 

hur stor procent av bevisningen som var av digital art och hur stor det som var analog.  

De värden som framkom sattes sedan in i ett stapeldiagram för att ge en bättre visuell 

bild på hur många fall som innehöll digitala bevis. Sedan utfördes ett 

normalfördelningstest med hjälp av Shapir-Wilks test[20] över inhämtat data för att 

sedan kunna approximera dessa inhämtade data för att se om dessa digitala bevis hade 

en positiv eller negativ korrelation[21]. Slutligen delades bevisen upp i två grupper som 

innehöll de värden för de fem första åren och de fem sista åren för att kontrollera om 

korrelationen för dessa grupper skiljde sig åt.[22] 

3.2 Kvalitativ metod 

För att besvara frågorna tre till fem utfördes intervjuer[23] med berörda parter i 

domstolen. En åklagare, en nämndeman och en domare intervjuades för att ge sin syn 

och kunskap kring digitala bevis. Frågorna utformades så att intervjupersonen gav sin 

bild över sin egen kunskap kring digitala bevis, vilken kunskap de upplever att de andra 

parterna har samt vilka svårigheter som finns med att förklara och förstå digitala bevis 

som presenteras i rätten idag. Intervjun fortsatte med frågor som berörde 
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framtagningen av ett gemensamt material för att öka den allmänna kunskapen kring 

digitala bevis hos samtliga parter och vilka utmaningar som finns med att ta fram detta 

material. 

3.3 Kvantitativ metodkritik 

Det är svårt att inhämta information av detta slag på ett tillräckligt slumpartat sätt. Valet 

av Infotorg togs för att på ett tidseffektivt sätt få fram tillräckligt stora mängder data 

inom en rimlig tidsram. I Sverige har man rätt att hämta ut domar från brottsmål vid 

samtliga av våra statliga rättsinstanser men för att få tillgång till dessa domar måste 

man ha tillgång till diarienummer och utlämnandet av dessa domar sker löpande när 

expeditionen har tid att lämna ut dessa domar. För det bästa av resultat skulle man 

kontaktat samtliga tingsrätter i Sverige och bett dem skicka ett domslut vardera för 

varje år eller helt enkelt analysera samtliga åtal för mord för ett år.  

3.4 Kvalitativ metodkritik 

För att besvara dessa frågor valdes en intervjubaserad frågemetod. Tidigare arbeten 

[7][8] har påvisat att denna metod kan användas för att få en uppfattning av det aktuella 

kunskapsläget för aktuella parter i domstolen. 

För att få ett och säkrare resultat skulle man kunna använda sig utav en 

enkätundersökning som skickas ut till ett tillräckligt stort antal åklagare, domare och 

nämndemän. Innan just intervju valdes som metod för att besvara dessa frågeställningar 

skickades en förfrågan om en enkätundersökning ut till samtliga åklagarmyndigheter i 

Sverige. Det återkommande svaret var att de inte kunde avsätta resurser för att svara på 

en enkätundersökning oavsett hur lång eller kort denna var.  
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4 Resultat 

I kapitel fyra kommer resultatet från utförd studie att presenteras. Först kommer det 

kvantitativa resultatet från fråga ett och två att presenteras genom fyra diagram och 

sedan kommer en kort beskrivning av intervjupersonerna samt resultatet från de 

kvalitativa intervjuerna att presenteras.  

4.1 Kvantitativa resultat 

Nedan kommer fyra diagram att presenteras som visar förekomsten av digitala bevis i 

de analyserade domsluten mellan åren 2005-2014. Vidare kommer korrelationen 

mellan de digitala bevisen och den förflutna tidsperioden att presenteras genom tre 

diagram. Först presenteras det sammanlagda resultatet och sedan två diagram som där 

inhämtad data delats upp på tidsperioderna 2005-2009 och 2010-2014. 

I de fall där det inte gick att utesluta huruvida beviset som presenterades av digitalt eller 

analogt valdes detta som analogt. Ett exempel på detta är beviset ”Fotografi” där det inte 

framkommer om detta är ett kort taget och uthämtat från en digitalkamera eller ett foto 

som har tagits av ett vapen för att presentera hur det aktuella mordvapnet har sett ut.     

4.1.1 Hur har användandet av digitala bevis förändrats det senaste tio åren? Finns 

det några mönster? 

Efter analys av 100 domslut kan följande utfall presenteras: 
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Figur 1 - Förekomsten av digitala bevis i de analyserade domsluten mellan 2005 och 2014 

Figuren visar i hur många av de analyserade domsluten som digitala bevis var 

representerade. I genomsnitt förekom digitala bevis i sju av tio domslut.  

4.1.2 Har det skett en förändring gällande användningen av digitala bevis? Hur har 

andelen digitala bevis vid åtal förändrats de senaste tio åren? 

Först analyserades det huruvida antalet digitala bevis var normalfördelat eller ej. Via 

Shapir-Wilks test kunde det fastställas att den inhämtade data inte är normalfördelad 

Vilket innebär att inhämtad data ofta avvek från medelvärdet.    

Vidare kan det fastställas att antalet digitala bevis ökade från 2005-2014. Det fanns en 

positiv korrelation (spearman's rho på 21,3%). Nedan visas tre diagram som visar de 

inhämtade datas korrelation alltså det linjära sambandet mellan de inhämtade data och 

den undersökta tidsperioden. 
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Figur 2 – positiv korrelation på 21,3% för digitala bevis mellan 2005-2014.  
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Under de första fem åren 2005-2009 var korrelationen mellan värdena negativ (9,5 % 

minskning).  

 
Figur 3 - Negativ korrelation på 9,5 % för digitala bevis mellan 2005 – 2009.  

Mellan 2010-2014 var det istället en stark positiv korrelation (34,1%). Mängden digitala 

bevis har haft en mer explosiv utveckling de senaste fem åren men har även under de 

senaste tio åren haft en ökning. 
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Figur 4 – Stark positiv korrelation på 34,1% för digitala bevis mellan 2010 – 2014.  

 

4.2 Kvalitativa resultat 

Under denna punkt kommer en presentation av intervjupersonerna att ske och 

resultatet från den kvalitativa studien att presenteras. 

4.2.1 Intervjupersoner 

Följande frågor har besvarats med hjälp av följande personer. Nedan följer en kort 

presentation över intervjupersonerna, hur deras kunskaper i ämnet digitala bevis ser ut 

samt vad som är viktigt i deras arbete med digitala bevis. 

Andreas Bergman – Kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Halmstad 

Andreas har ingen spetskunskap gällande digitala bevis men anser att han har en ganska 

allmän god tekniskt kompetens. ”använder man sociala medier och andra digitala 

tjänster i sin vardag skapar man sig en större uppfattning i hur kring dem kan användas 
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och presenteras” säger Andreas. Det finns ingen specialutbildning i hur man presenterar 

digitala bevis däremot så finns det fördjupningskurser som går in på digitala bevis. Målet 

för åklagaremyndigheten i Halmstad är att man skall gå en fördjupningskurs per år. 

Dock så är det bara ett fåtal som har en fördjupat kunskap om till exempel Tor och Deep 

web. Här anser Andreas att det finns väldigt mycket att göra. ”Förstår man inte själv så 

är det svårt att få andra att förstå, och då kan inte heller domstolen förstå”. 

Åklagarmyndigheten har ett intranät där det finns handböcker och en Frequently asked 

questions (FAQ) för hur man får ut information från t.ex. Hotmail och Facebook, men det 

finns inget material gällande hur man skall presentera dessa bevis. Andreas påpekar att 

den pedagogiska aspekten är viktig vid förhandling. ”Det är viktigare att kunna 

presentera de digitala bevisen på ett så bra sätt som möjligt. Om man bara kan förklara 

på ett bra sätt kan rätten köpa att det faktiskt är så”. 

Jonas Hellsten – Nämndeman vid Halmstads tingsrätt 

Nämndemannen Jonas Hellsten är 44 år gammal och är till yrket Fastighetsskötare. 

Jonas har varit nämndeman i 6 år och sitter förutom vid Halmstad tingsrätt även vid 

förvaltningsrätten i Göteborg. Jonas upplever att sin tekniska kompetens gällande 

digitala bevis är låg. . ”Det viktiga är att åklagaren förklarar beviset på ett sådant sätt så 

att det inte lämnas utrymme att slå hål på” förklarar Jonas. Inte heller Jonas har någon 

utbildning kring hur digitala bevis fungerar eller hur de skall värderas.  

 

Joakim Hugoson – Rådman vid Helsingborgs tingsrätt 

”Som domare i allmän domstol är man inte specialist utan generalist”. Joakim vet t.ex. 

vad Facebook är men har ingen kompetens om hur det tekniskt fungerar eller någon 

förståelse om vad man kan göra eller hämta ut för information från Facebook. ”Det ligger 

i åklagarens bevisbörda att förklara hur detta har gått till”. Joakim har ingen speciell 

utbildning gällande digitala bevis. Det finns viss specialisering för eko-brott och det finns 

en fördjupningskurs inom IT-rätt men den riktar sig främst mot immaterialrätt och inte 

hur digitala bevis tekniskt fungerar. 
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4.2.2 Hur upplevs den tekniska kunskapen kring digitala bevis i rättsalen? 

Det är svårt att säkerställa vilken kunskapsnivå som idag finns i rättssalen. Dock så är ett 

återkommande svar på frågan att det ligger på åklagarens bord att så pedagogiskt som 

möjligt förklara de bevis som hen lägger fram i rätten. Domstolen har ingen tekniskt 

kompetens utan de är de parter som lägger fram bevisen som skall tillföra den 

kompetens som krävs för att säkerställa att domstolen har förstått de bevis som lagts 

fram. Det finns idag inget utbildningsmaterial som nämndemän och domare kan ta del 

av för att bredda sin kunskap om digitala bevis utan den relativt lilla kunskapen man har 

är inhämtad från tidigare fall där de aktuella bevisen har funnits med. Bland kategorin 

nämndemän medger samtliga svaranden att kunskapen är relativt låg till väldigt 

varierande på grund av denna relativt höga medelålder som finns hos nämndemän. 

          

4.2.3 Vad finns det för fördelar med en ökad kunskap kring digitala bevis och hur kan 

man förbättra kunskapen kring dem i rättssalen? 

”Förstår man inte själv styrkan och svagheten hos ett bevis så är det svårt att förklara så 

att någon annan skall förstå, och då kan inte heller domstolen förstå” förklarar åklagaren 

Andreas. Det gemensamma svaret från samtliga intervjupersoner är att en breddad 

basal kunskap hos samtliga parter gör det lättare att sätta sig in i de digitala bevis som 

åklagren presenterar för rätten och det gör det lättare för åklagare att presentera sina 

bevis. En ökad kunskap i ämnet kommer leda till att domstolen kan tolka och värdera de 

digitala bevisen på så sätt att risken för feltolkning minskar och ett mer rättsäkert 

resultat sedan kan förkunnas. 

I samtliga intervjuer har det framkommit att det inte finns någon utbildning gällande 

digitala bevis. Åklagarmyndigheten har förvisso fördjupningskurser inom vissa valda 

områden där digitala bevis används samt en FAQ för hur man kan hämta ut information 

från olika webtjänster och sociala medier som t.ex. Hotmail och Facebook men ingen 

utbildning kring hur man skall presentera digitala bevis på ett bra sätt. Det 

gemensamma svaret är att ett grundläggande utbildningsmaterial hade varit en bra 

början.  
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4.2.4 Vilka svårigheter finns med att utveckla ett gemensamt kunskapsunderlag för 

digitala bevis? 

De problem som nämns gällande framtagningen av ett gemensamt utbildningsmaterial 

är frågan om vem som skall ta fram detta material och vem det är som skall besitta 

denna kompetens. Åklagren Andreas tror inte att det skulle vara optimalt om Åklagare- 

eller Polismyndigheten tog fram ett sådant gemensamt material eftersom parterna har 

olika uppgifter i rätten. Vidare tror inte nämndemannen Jonas att ett gemensamt 

utbildningsunderlag är möjligt eftersom man ser på bevisen med olika ögon. Om 

åklagaremyndigheten och rätten tar del av samma utbildningsmaterial finns det en 

möjlighet att opartiskheten kan ifrågasätta och det är viktigt att det inte kan ifrågasättas. 
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5 Diskussion 

Under detta kapitel kommer en diskussion kring framkommet resultat att diskuteras 

och relateras till den backgrund som studerats inför arbetet. 

5.1 Kvantitativs resultat 

Utifrån framkommit resultat kan man faktisk säga att användningen av digitala bevis i 

rättsalen faktiskt ökar. Ett intressant resultat som framkom är att de digitala bevisen 

ökat mer lavinartat de senaste fem åren och faktiskt hade en negativ korrelation de 

första fem åren. Jag tror att den största anledningen till att användningen av digitala 

bevis har ökat är att vi idag kräver tillgång till internet och information dygnet runt och 

på så vis alltid bär med oss våra digitala enheter när vi förflyttar oss mellan olika platser. 

Det ökande användandet av internet är givetvis en stark bidragande faktor till det 

uppkomna resultatet[9]. Vi lämnar idag fler spår än tidigare med incheckningar, sms, 

meddelanden och statusuppdateringar än vi tror. Den stora anledningen till att 

användingen av digitala bevis ökat i större utsträckning från 2010 och framåt tror jag 

beror på introduktionen av den smarta telefonen på marknaden. I januari 2007 

presenterade Apple sin första Smartphone och resten är som bekant en framgångssaga 

och en ny era för mobiltillverkare. Detta i samband med lanseringen av flera stora 

sociala medier har givit våra åklagare nya utmaningar och möjligheter att presentera ny 

bevisning[11].    

I enlighet med tiden den tar för samhället att acklimatisera sig till ny tekniker är det ett 

rimligt antagande att tro att användingen av digitala bevis fortsatt kommer öka i och 

med introduktionen av nya datasamlare på marknaden. Den fria bevisprövningen som vi 

tillämpar i Sverige är givetvis också den en faktor som man måste räkna med eftersom 

alla bevis oavsett på vad eller hur de presenteras måste prövas av rätten[11]. Jag tror att 

även vårt rättsväsande med tiden kommer bygga upp en tillräckligt stor kunskapsbank 

som kommer få dem att förstå vilka fördelar den nya tekniken bevismässigt bär med sig 

och därför sträva efter högre kompetens gällande digitala bevis.    

 

5.2 Kvalitativt resultat 

Det är svårt att besvara hur kunskapen krig digitala bevis i rättssalen ser ut idag. Det är 

snarare en fråga angående hur god pedagogisk förmåga som åklagren besitter än vilken 
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kunskap om de digitala bevisen som domare och nämndeman har. En faktor som talar 

för att kunskapen kring digitala bevis är låg är det relativt höga ålderssnittet på 57,7 

år[14]. Särskilda insatser har gjort för att sänka medelåldern för nämndemän men 

problemet beträffande kunskapen kring digitala bevis kvarstår då det inte finns någon 

grundutbildning kring digitala bevis för domare, nämndemän eller åklagare. Förvisso 

finns det fördjupningskurser för domare och åklagare fast dessa kurser fokuserar inte 

på de digitala bevis som idag är vanligast i de så kallade vardagsbrotten.  

En ökad basal kunskap kring digitala bevis kommer enligt mina intervjupersoner att 

leda till att domstolen kan tolka och värdera de bevis som åklagaren lägger fram på ett 

mer korrekt sätt och genom detta bli mer effektiva i sitt arbete något som ligger i deras 

intresse då tingsrättstiderna för brott har ökat samtidigt som den totala 

handläggningstiden för brott har minskat[18] samt att domstolsverkets strategiska 

inriktning inför 2020 bland annat innefattar att mål och ärenden i domstol skall avgöras 

snabbt med bibehållen hög kvalitet[16]. Opartiskheten ses som den viktigaste faktorn 

när diskussionen om ett gemensamt utbildningsunderlag kommer på tal. Ett 

utbildningsunderlag som tas fram av Polis- eller Åklagaremyndigheten kan inte räknas 

som opartisk och kan således inte användas av domare och nämndemän då de skall 

värdera de som åklagaren lägger fram i rätten. Om möjligheten inte finns för ett 

gemensamt underlag krig digitala bevis bör de ligga i bådas intresse att ta fram ett eget. 

Jag tror att ett utbildningsunderlag för samtliga parter behövs. Dock kanske man bör 

tänka om och ta fram var sitt underlag för att på så sätt komma till rätta med de luckor 

som idag kan finnas i rättssalen på ett snabbare sätt. Med de svaren som jag har fått i 

mina intervjuer bedömer jag det inte som troligt att ett gemensamt utbildningsunderlag 

kommer att tas fram.        
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6 Slutsats 

Följande frågeställningar har besvarats i detta arbete: 

 Hur har användandet av digitala bevis förändrats det senaste tio åren? Finns det 

några mönster? 

 Har det skett en förändring gällande användningen av digitala bevis? Hur har 

andelen digitala bevis vid åtal förändrats de senaste tio åren? 

 Hur upplevs den tekniska kunskapen kring digitala bevis i rättsalen? 

 Vad finns det för fördelar med en ökat kunskap kring digitala bevis och hur kan 

man förbättra kunskapen kring digitala bevis i rättssalen? 

 Vilka svårigheter finns med att utveckla ett gemensamt kunskapsunderlag för 

digitala bevis?  

  

6.1 användandet av digitala bevis 

Användandet av digitala bevisen vid mordåtal har mellan 2005 och 2014 ökat. I snitt 

förekommer digitala bevis i sju av tio domslut vilket betyder att det är vanligare att de 

förekommer än att de inte förekommer. Det har skett en förändring gällande 

användandet av digitala bevis. Den procentuella andelen digitala bevis som presenteras i 

våra domstolar idag har haft en positiv ökning på 21,3 procent för tidsperioden 2005-

2014. Om vi enbart kollar på perioden 2010-2014 ser vi en stark positiv ökning på 34,1 

procent.     

6.2 Den tekniska kompetensen i rättssalen 

Den tekniska kompetensen i rättssalen är idag förhållandevis låg. De främsta 

anledningarna till den begränsade kunskapen är avsaknaden av utbildningsunderlag 

kring digitala bevis för åklagare, nämndemän och domare kan ta del av samt det höga 

åldersnittet bland nämndemännen i rättssalen. Åklagaren Andreas Bergman förklarar 

att en god pedagogisk förmåga väger tyngre än kunskapen kring de digitala bevis som 

skall presenteras.   
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En ökad kunskap kring digitala bevis hade ökat möjligheten till mer rättssäkra domslut. 

Chansen för feltolkning eller felvärdering av de digitala bevis som åklagren lägger fram 

hade sjunkit och rätten hade på ett bättre sätt kunnat värdera och ifrågasatta digitala 

bevis. 

Det är svårt att ta fram ett gemensamt utbildningsunderlag utan att riskera 

opartiskheten eftersom man ser på bevisen med olika ögon. Ett gemensamt underlag bör 

inte tas fram av den part som lägger fram bevis vid en rättegång. Det bör ligga på 

domstolsverkets bort att ta fram ett sådant underlag för nämndemän och domare.          
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8 Bilagor 

8.1 – matematiska uträkningar 

 

   



 

 

    

 

 

 

 

 

8.2 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor med Andreas Bergman 

1. Hur upplever du din tekniska kompetens gällande digitala bevis? 

2. Hur upplever du den tekniska kompetensen hos domare och nämndemän 

gällande digitala? 

3. Upplever du att det finns en kunskapslucka mellan åklagare och 

domare/nämndemän gällande teknisk kompetens?  



 

 

4. Upplever du att digitala bevis väger lika tungt som analoga bevis vid en 

rättegång?  

5. Vilket digitalt bevis är lättast att presentera vid en sakframställning? 

6. Hur ofta måste du ingående förklara vad ett digitalt bevis är? t.ex. (Facebook-

meddelande, Skype-logg)? 

7. Finns det digitala bevis som man undviker att använda för de är för komplexa? 

8. Hur ofta ifrågasätter domaren äktheten hos ett digitalt bevis? 

9. Vad har du för utbildning gällande presentation och sakframställan av digitala 

bevis?  

10. Finns det ett gemensamt utbildningsunderlag gällande digitala bevis för domare, 

nämndemän och åklagare? 

11. Tror du att ett gemensamt utbildningsunderlag gällande digital bevisning skulle 

öka rättssäkerheten i Sverige? 

Intervjufrågor med Joakim Hugoson 

1. Hur upplever du din tekniska kompetens gällande digitala bevis? 

2. Upplever du att det finns en kunskapslucka mellan åklagare och 

domare/nämndemän gällande teknisk kompetens?  

3. Väger digitala bevis lika tungt som analoga bevis vid en rättegång?  

4. Vilket digitalt bevis är lättast att förstå? 

5. Hur ofta ber du åklagaren att ingående förklara vad ett digitalt bevis är? t.ex. 

(Facebook-meddelande, Skype-logg)? 

6. Hur ofta ifrågasätter du äktheten hos ett digitalt bevis? 

7. Är det vanligt att du ställer följdfrågor när digitala bevis presenteras? 

8. Vad har du för utbildning gällande digitala bevis?  



 

 

9. Finns det ett gemensamt utbildningsunderlag gällande digitala bevis för domare, 

nämndemän och åklagare? 

10. Tror du att ett gemensamt utbildningsunderlag gällande digital bevisning skulle 

öka rättssäkerheten i Sverige? 

Intervjufrågor med Jonas Hellsten 

1. Hur upplever du din tekniska kompetens gällande digitala bevis? 

2. Hur upplever du den tekniska kompetense hos nämndemän gällande digitala? 

3. Upplever du att det finns en kunskapslucka mellan åklagare och 

domare/nämndemän gällande teknisk kompetens? 

4. Upplever du att digitala bevis väger lika tungt som analoga bevis vid en 

rättegång?  

5. Hur ofta måste en åklagare ingående förklara vad ett digitalt bevis är? t.ex. 

(Facebook-meddelande, Skype-logg)? 

6. Hur ofta ifrågasätts äktheten hos ett digitalt bevis? 

7. Vad har du för utbildning gällande digitala bevis? 

8. Finns det ett gemensamt utbildningsunderlag gällande digitala bevis för domare,  

nämndemän och åklagare? 

9. Tror du att ett gemensamt utbildningsunderlag gällande digital bevisning skulle 

öka rättssäkerheten i Sverige? 

10. Vad krävs det för att ta fram detta utbildningsunderlag? 
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