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Summary 
There has been a rapid technological and digital advancement in society 

during the last 20 years. This development has led to a variety of 

consequences and challenges for the Swedish legal system. One of these 

challenges is that the ability to create and move large amounts of information 

has increased dramatically, therefore greatly increasing the amount of 

information which could constitute relevant evidence.  

One outcome of this increase of potential evidence is a phenomenon from 

Swedish legal practice where only a selected sample from the total body of 

evidence is presented in front of the court. This practice has become common 

in cases involving child pornography, although it is not limited to this type of 

crime. The use of evidence samples may also be associated with cases where 

there are large volumes of evidence, which is often the case in proceedings 

involving electronic evidence. The practice of using samples of evidence as a 

representation of the entire body of evidence is often combined with the use 

of an expert witness. The expert witness testifies on the selection process used 

for the samples, and on the remaining evidence material that the court does 

not get to view.   

Swedish evidence law is built on the principle of free assessment of evidence. 

In addition to this fundamental principle are there also a number of other 

evidentiary principles. In this thesis the practice of using selected samples of 

evidence is measured against two of these additional principles: the principle 

of the immediacy of evidence and the principle of best evidence. The court’s 

evaluation of such evidence samples is also analysed from a cognitive 

perspective, in order to investigate whetever the purpose behind these 

principles are fullfilled or not when evaluating sample evidence.  

The conclusion is that the practice of using selected samples of evidence 

doesn’t necessarily violate these two evidentiary principles, although there 

are some potential problems that need to be considered in order for the court 

to be able to perform an appropriate evaluation of the evidence in such 

circumstances. 
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Sammanfattning 
I samhället har det skett en snabbt teknisk och digital utveckling. Denna 

utveckling har medfört en rad olika konsekvenser för det svenska 

rättssystemet. En följd av den snabba digitala utvecklingen är att 

möjligheterna att snabbt förflytta och skapa ny information har ökat 

dramatiskt, vilket har lett till att även den information som kan komma att 

utgöra potentiella bevis har utökats.  

Ett symptom från praxis på denna problematik är fenomenet med 

urvalsbevisning. Att låta ett urval av bevisning vara representativt för den 

totala mängden bevismaterial är vanligt i bland annat barnpornografimål, om 

än inte unikt för denna brottskategori. Användning av urvalsbevisning är 

förknippat med mål där det finns stora mängder bevismaterial, vilken i sin tur 

är karaktäristiskt för mål med informationsteknisk bevisning. Vid användning 

av urvalsbevisning är det relativt vanligt att bevisningen presenteras i 

kombination med ett expertvittne, som vittnar om hur hantering och 

framtagning av bevisningen har gått till. Expertvittnet vittnar även om 

innehållet i det bevismaterial som inte visas för rätten. I mål med omfattande 

bevismaterial är det av avgörande betydelse hur parterna väljer att presentera 

åberopade bevisning under huvudförhandlingen.  

I svensk bevisrätt gäller principen om fri bevisprövning. Utöver denna 

grundläggande princip finns det även en rad andra bevisrättsliga principer. I 

denna uppsats undersöks hur användning av urvalsbevisning förhåller sig till 

två av dessa principer, principen om bevisomedelbarhet och principen om 

bästa bevismaterial. De potentiella problem som identifieras i samband med 

domstolens bevisvärdering analyseras även ur ett kognitivt perspektiv, i 

förhållande till domstolens bevisvärdering. Slutsatsen är att användningen av 

urvalsbevisning inte nödvändigtvis strider mot någon av principerna, men att 

det finns en viss problematik kring urvalsbevisning i förhållande till dessa 

bevisrättsliga principer och att denna problematik bör belysas för att 

domstolen ska kunna genomföra en god bevisvärdering.   
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Förord 
Att avsluta detta examensarbete känns i mångt och mycket fantastiskt, men 

det är inte utan att ett visst vemod smyger sig fram. Detta vemod har dock sin 

grund i att jag har varit lyckosam nog att ha haft en underbar tid som 

lundastudent, i såväl akademiska som rent studentikosa sammanhang. På ett 

personligt plan framstår färdigställandet av denna uppsats lite som slutet på 

en era och början på en ny, något som jag ser framemot med stor förväntan.  

 

Författandet av denna uppsats har inte fortlöpt helt smärtfritt och jag skulle 

ljuga om jag påstod något annat. Därför vill jag rikta ett stort tack till min 

handledare Professor Christian Dahlman, för hans utmärkta stöd och 

engagemang samt för hans förmåga att svara extremt snabbt på mejl. Jag vill 

även tacka min familj och mina vänner som har hejat på och stöttat mig under 

hösten. Jag vill även passa på att tacka Douglas, som har erbjudit både goda 

råd och uppmuntrande ord i stunder av tvivel.  

 

Sarah Pettersson Goh, 3 januari 2017 Lund 
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Förkortningar 
BrB  Brottsbalk (SFS 1962:700) 

Brå  Brottsförebyggande rådet 

DNA Deoxyribonucleic acid 

EKMR Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (SFS 1994:1219) 

HD Högsta domstolen 

IT  Informationsteknik 

NFC  Nationellt forensiskt centrum 

RB  Rättegångsbalk (SFS 1942:740) 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
I en del fall är det inte bristen på bevis som utgör ett problem, utan snarare 

den stora mängden av information som kan komma att utgöra relevant 

bevismaterial. Stora volymer av information har blivit allt vanligare, inte 

minst när det gäller informationsteknisk bevisning, IT-bevisning. Samhällets 

snabba digitalisering har bland annat lett till att det har blivit möjligt att skapa 

och förflytta stora volymer av lagrad information på bara några sekunder. 

Denna utveckling har blivit tydlig även inom det svenska rättssystemet. I 

exempelvis barnpornografibrott, där det inte är ovanligt att det handlar om ett 

mycket stort antal bilder och filmer, har det genom praxis utarbetats en 

möjlighet för åklagaren att endast använda ett urval av bevisningen vid 

presentationen under huvudförhandling. Detta förfarande kallas för 

användning av urvalsbevisning, vilket innebär att en utvald del av den totala 

mängden bevismaterial presenteras inför rätten som en representation för allt 

bevismaterial. Förekomsten av urval i situationer med stora mängder 

bevismaterial är dock inte unikt för barnpornografibrott och inte 

nödvändigtvis heller för fall med informationsteknisk bevisning. Vid 

användning av urvalsbevisning uppstår frågor rörande domstolens 

bevisvärdering. Presentation av urvalsbevisning, då det handlar om stor 

volymer bevismaterial, kombineras ofta med vittnesmål från sakkunniga eller 

expertgranskare tillsammans med förundersökningsprotokoll eller ett 

granskningsprotokoll. I denna uppsats ställs de frågeställningar som 

uppkommer vid användandet av urvalsbevisning, i vissa fall i kombination 

med expertvittnesmål, mot de två bevisrättsliga principerna, principen om 

bästa bevismaterial och principen om bevisomedelbarhet.  

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur presentation av urvalsbevisning 

förhåller sig till principen om bästa bevismaterial respektive principen om 
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bevisomedelbarhet med avseende på domstolens bevisvärdering. Domstolens 

bevisvärdering kommer även att analyseras ur ett kognitivt perspektiv i 

förhållande principernas bakomliggande syfte. 

 

För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

Hur förhåller sig presentation av urvalsbevisning till principen om 

bevisomedelbarhet och principen om bästa bevismaterial? 

 

Uppfylls det bakomliggande syftet med dessa bevisrättsliga principer vid 

användning av urvalsbevisning? 

1.3 Perspektiv och principer 
Denna uppsats författas främst ur ett bevisrättsligt perspektiv, med fokus på 

bevisvärdering. Bevisprövning används, inom bland annat doktrin, relativt 

ofta synonymt med termen bevisvärdering. Bolding menar att uttrycken inte 

nödvändigtvis har samma innebörd i alla sammanhang. I vissa fall läggs en 

mer vidsträckt betydelse i termen prövning än i termen värdering. 

Bevisprövning åsyftar alla de tankeoperationer som rätten genomför för att 

kunna ta ställning till vilka fakta som rättens avgörande ska baseras på samt 

vilka rättsliga aspekter som bör beaktas.1 Denna distinktion mellan termerna 

bevisvärdering och bevisprövning, som Bolding använder, beaktas även i 

denna framställning. 

 

Bevisvärdering utgör en bedömning av styrkan i den presenterade 

bevisningen. När bevisvärderingen har genomförts återstår frågan om denna 

bevisstyrka är tillräcklig för att uppfylla beviskravet och resultera i en 

fällande dom. Resultatet av bevisvärderingen måste således ställas mot de 

regler som finns om beviskrav och bevisbörda. Denna bedömning utgör en 

del av bevisprövningen, men är inte en att anse som del av bevisvärderingen 

enligt Bolding.2 I uppsatsen kommer termen bevisvärdering att användas, 

                                                
1 Bolding, Per-Olof: ”Går det att bevisa? Perspektiv på domstolsprocessen”, Norstedts 
Förlag, Stockholm (1989) s. 50. 
2 Bolding, s. 50 ff. 
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med undantag för när bevisprövning nämns specifikt i referensmaterialet. 

Detta då uppsatsen syftar till den bevisvärdering som görs med avseende på 

bevisningens styrka. Beviskrav och bevisbörda kommer inte att avhandlas, 

men bevisprövning kommer ändock vara aktuellt som uttryck i förhållande 

till principen om bevisomedelbarhet samt principen om bästa bevismaterial.  

 

Delar av den avslutande delen av avhandlingen är skriven med utgångspunkt 

i den kognitiva psykologin. Detta med avseende på bias, särskilt 

konfirmeringsbias, samt de kognitiva begränsningar som kunnat påvisas i 

människans kapacitet att hantera information.  

 

Kognitiv psykologi, som vetenskaplig disciplin, beskrivs handla om 

människans informationsprocesser enligt Lundh m.fl. Hur vi inhämtar, 

bearbetar och använder information. Dessa informationsprocesser består av 

perceptionsprocesser (när information tas upp via våra sinnen), 

minnesprocesser (när information lagras i minnet eller när information som 

har lagrats återanvänds på något sätt), tankeprocesser (funderar, analyserar, 

resonerar osv) samt språkliga processer (när vi tar in verbal information via 

tal eller text och när vi formulerar oss verbalt och kommunicerar med andra).3  

  

De rättsliga principerna som kommer att tas upp i uppsatsen är principen om 

bästa bevismaterial samt principen om bevisomedelbarhet. Innebörden av 

dessa principer tas upp i kap. 2.2. och kap. 2.3. i avhandlingen.   

1.4 Metod 
Rättsdogmatisk metod utgör en rekonstruktion av rättssystemet. Enligt 

Jareborg hindrar inte denna syn på rättsdogmatisk metod en användning av 

metoden där argumentationen vidgas och perspektiven breddas, för att 

exempelvis söka nya svar eller mer ideala lösningar.4 I denna uppsats har 

rättsdogmatisk metod använts på så sätt att gällande rätt har undersökts, i form 

                                                
3 Lundh Lars-Gunnar, Montgomery Henry, Waern Yvonne: ”Kognitiv psykologi”, 
Studentlitteratur, Lund (1992) s. 7. 
4 Jareborg, Nils: ”Rättsdogmatik som vetenskap”, SvJT (2004) s. 7. 
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av de två bevisrättsliga principerna som kommer till uttryck i 

rättegångsbalken (RB), främst i förhållande till en viss typ av bevisning, 

informationsteknisk bevisning. Denna uppsats utgör dock inte en stereotyp 

rättsutredning, utan vissa avsteg har gjort i form av de tekniska och 

bevisrättsliga delarna i framställningen. I avhandlingens avslutande kapitel 

tas kognitiv psykologi upp, avseende bland annat konfirmerings bias. Även 

denna del utgör ett avsteg från den rättsdogmatiska metoden, men har 

bedömts vara av betydelse för att kunna genomföra en fördjupad analysen 

kring tänkbara konsekvenser av användning av urvalsbevisning med 

avseende på domstolens bevisvärdering. 

 

Huruvida bevisvärdering som ämne är att se som en del av vetenskapen är 

omtvistat.5 Det har även diskuterats om bevisvärderingsfrågor ska anses 

utgöra rättsfrågor eller sakfrågor och då vilken betydelse de traditionella 

juridiska rättskällorna har för ämnet bevisvärdering. I denna diskussion 

uppkommer även frågan om rättsdogmatisk metod är tillämplig vid frågor 

som rör bevisvärdering.6 Inom den juridiska doktrin har det förts en 

omfattande diskussion angående gränsdragningen mellan sakfrågor och 

rättsfrågor samt vad som utgör en sakfråga respektive rättsfråga.7 I denna 

uppsats kommer bevisvärdering att tas upp med utgångspunkt i att det finns 

ett vetenskapligt värde i denna juridiska disciplin. Trätoämnet rättsfråga 

kontra sakfråga kommer av utrymmesskäl inte att redovisas i denna 

framställning. 

1.5 Material och forskningsläge 
I uppsatsen används företrädelsevis de traditionella juridiska rättskällorna så 

som lagstiftning, förarbeten, praxis, lagkommentarer och doktrin. Med 

doktrin avses juridisk litteratur av särskild betydelse, det bedöms finnas ett 

                                                
5 Diesen, Christian: ”Felkällor vid bevisprövning” i festskrift ”Nybrott og odling” till Nils 
Nygaard på 70-årsdagen 3. April 2002, Fagbokforlaget (2002) s. 488-490. 
6 Andersson, Simon: ”Rättsdogmatisk metod och bevisvärdering” i festskrift till Christian 
Diesen, Norstedts Juridik, Polen (2014) s. 427 ff. 
7 Se bland annat: Lindell, Bengt: ”Sakfrågor och rättsfrågor: en studie av gränser, skillnader 
och förhållanden mellan faktum och rätt”, Justus förlag 1987. 
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vetenskapligt värde i materialet. Utländsk litteratur samt juridiska artiklar 

används även som referensmaterial. Litteratur inom kognitiv psykologi har 

valts ut baserat på samma källkritiska bedömningsgrunder som den juridiska 

litteraturen. Underrättsdomar tas upp i uppsatsen som exempel på 

domstolarnas rättstillämpning, även om underrättsdomarna är av mindre 

betydelse än prejudikat från HD så fyller de ändock en viktig funktion i form 

av exempel från praktiken.  

 

Referensmaterialet har valts med beaktande av dess rättsvetenskapliga värde 

och har granskats källkritiskt. Då den digitala utvecklingen har gått väldigt 

snabbt de senaste 20 åren så har även hänsyn tagits till åldern på 

referensmaterialet. I de delar av uppsatsen som behandlar bevisrätten 

återfinns äldre referensmaterial, men materialets ålder har beaktats med större 

försiktighet då det rör informationsteknisk bevisning eller på annat sätt 

tekniska och digitala frågor. 

 

Den moderna bevisrätten etablerades som ämne vid införande av den nya RB 

år 1948, sedan dess har bevisrätten som rättsvetenskapligt ämne väckt ett 

relativt stort intresse i den skandinaviska rättsvetenskapliga forskningen.8 

Ämnet bevisvärdering har i stor utsträckning avhandlats med inriktning på 

bevisvärderingsmetoder. Informationsteknik, eller rättsinformatik, är ett 

relativt nytt ämne inom juridiken. Det tycks dock vara ett ämne som är på 

frammarsch, mycket beroende på dess ökade relevans i ett allt mer 

digitaliserat samhälle. En allt större efterfrågan på kunskap och kompetens 

inom ämnet från de rättsliga aktörerna har troligen kommit att bidra till det 

ökade intresset för rättsinformatik som ett tvärvetenskapligt ämne.  

 

Jonas Ekfeldts doktorsavhandling från 2016 handlar om informationsteknisk 

bevisning, men till stor del med inriktning på terminologiska frågor. I 

Ekfeldts avhandling avgränsas de flesta av de frågeställningar som tas upp i 

                                                
8 Lainpelto, Karin: ”Några reflektioner kring ämnet bevisrätt” i festskrift till Christian 
Diesen, Norstedts Juridik, Polen (2014) s. 453.  
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denna uppsats bort.9 Det finns därför ett utrymme inom dagens forskningsläge 

att avhandla dessa frågor, då detta inte gjort i någon större utsträckning 

tidigare. 

1.6 Avgränsningar 
Utgångspunkten är svensk nationell straffrätt, men amerikansk rätt tas upp i 

den mån det är relevant för framställningen vilket främst är ur ett jämförande 

perspektiv. Art. 6 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter10 (EKMR) 

nämns, men kommer inte att avhandlas fördjupat då det bedöms falla utanför 

syftet och frågeställningarna. Uppsatsen omfattar främst bevisvärdering i fall 

då urvalsbevisning används, men även presentation av denna bevisning 

behandlas då detta har betydelse vid bevisvärderingen. Införskaffandet, 

framställandet eller hanteringen kommer däremot inte att behandlas utöver då 

det är av direkt betydelse för att uppnå uppsatsens syfte.  

 

En stor del av uppsatsen handlar om informationsteknisk bevisning, även 

kallad IT-bevisning. När det gäller denna typ av bevisning så finns det ingen 

enhetlig terminologi, av denna anledning finns det ett terminologiavsnitt i 

avhandlingen. Terminologin i detta ämne har diskuterats både i utländsk och 

i svensk litteratur.11 Det bör dock understrykas att uppsatsens syfte inte är att 

analysera eller djupare utreda de frågor som finns angående terminologin i 

ämne. Detta avsnitt ska enbart ses som en terminologisk utgångspunkt i denna 

specifika uppsats och syftar endast till att förtydliga vilket språkbruk som 

kommer att användas i den fortsatta framställningen.12 

 

                                                
9 Ekfeldt, Jonas: ”Om informationstekniskt bevis”, juridiska fakulteten vid Stockholms 
universitet 2016. 
10 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (SFS 1994:1219). 
11 Se bland annat: Ekfeldt, Jonas: ”Om informationstekniskt bevis”, Stockholms universitet 
(2016), Mason, Stephan: ”Electronic Evidence”, third edition, LexisNexis, CPI Group UK, 
Croydon (2012). 
12 För fördjupad kunskaper om terminologin se Ekfeldt, Jonas: ”Om informationstekniskt 
bevis”, Stockholms universitet (2016). 
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Den juridiska tyngdpunkten ligger på de två bevisrättsliga principerna, övriga 

principer och övrig lagstiftning tas endast upp om det är av betydelse för 

framställningen. Samverkande bevisning kommer inte att tas upp och varken 

bevisbörda eller beviskrav kommer att avhandlas. Detta är en juridisk uppsats, 

vilket innebär att det inte finns någon avsikt att djupare utreda eller beskriva 

tekniska, elektroniska eller digitala processer.  

 

Fokus ligger till viss del på urval av informationsteknisk bevisning, men även 

andra typer av bevisning tas upp i enstaka fall, som exempel. Uppsatsen 

handlar till stor del om rättens bevisvärdering. Inom den svenska juridiska 

doktrin finns det mycket skrivet om främst två olika bevisvärderingsmetoder, 

bevisvärdeteorin (värdeteorin) och temametoden. Även om dessa 

bevisvärderingsmetoder faller inom ämnet för denna uppsats och hade varit 

relevanta att ta upp, så kommer de inte att avhandlas närmare här på grund av 

uppsatsens syfte och problemformuleringar.  

1.7 Disposition 
Avhandlingen inleds med ett avsnitt angående terminologin kring 

informationsteknisk bevisning, kapitel 2.1. Då stora delar av uppsatsen berör 

denna typ av bevisning så har jag ansett det önskvärt att reda ut den 

terminologiska utgångspunkten i framställningen. Vidare följer en översiktlig 

del om den grundläggande bevisrätten i Sverige, kapitel 2.2. I kapitel 2.2.1 

och 2.2.2 redogörs för principen om bevisomedelbarhet och principen om 

bästa bevismaterial. Ovannämnda kapitel är tänkta att lägga en 

kunskapsmässig grund inför den fortsatta läsningen.  Kapitel 2.3 beskriver 

kortfattat den informationstekniska bevisningens position i det svenska 

rättssystemet, med avsikten att ge läsaren en uppfattning om den bevisning 

som i huvudsak tas upp.   Kapitel 2.4 handlar om stora informationsvolymer, 

i detta kapitel tas även förberedande hantering och presentation av 

bevisningen upp vilket ska ge en bättre förståelse för skeendet under 

huvudförhandling. I nästa kapitel, 2.5, avhandlas fenomenet med 

urvalsbevisning med hjälp av både doktrin och praxis. Kapitel 2.6 tar upp den 

eventuella problematik som kan urskiljas vid användandet av 



 12 

urvalsbevisning. I detta kapitel problematiseras användning av 

urvalsbevisning både ur ett juridiskt perspektiv, men även med utgångspunkt 

inom den kognitiva psykologin. Det tredje och avslutande kapitlet är en 

analys av det som framkommit av avhandlingen i föregående kapitel. 

Analysen är uppdelad i en sammanfattande del och en fördjupande del. 

Avsikten är att i detta kapitel uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. 
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2 Avhandling 

2.1 Terminologisk utgångspunkt 
Som tidigare nämnts i inledningskapitlet utgörs en stor del av den aktuella 

bevisningen, i denna uppsats, av informationsteknisk bevisning. Enligt 

Nationalencyklopedin är informationsteknik ett samlingsbegrepp på 

datorkommunikation och telekommunikation i samverkan, i vardagligt tal 

ofta förkortat till IT.13 Terminologin kring denna typ av bevisning är i dagens 

läge inte enhetlig, varken i lagstiftningen eller i övriga rättskällor.14 Detta 

kapitel utgör en redovisning av de terminologiska utgångspunkterna i denna 

uppsats. 

 

En flitigt använd term i detta sammanhang är termen teknisk bevisning. 

Teknisk bevisning kan, men behöver inte, innehålla element av IT. Termen 

teknisk bevisning omfattar nämligen även mer traditionell bevisning så som 

blodspår, DNA, fibrer, fingeravtryck, skoavtryck osv.15 I denna uppsats 

kommer därför begreppet teknisk bevisning att undvikas, förutsatt att det inte 

är teknisk bevisning i dess vida bemärkelse som faktiskt åsyftas.  

 

I den svenska lagstiftningen förekommer en rad olika termer med anknytning 

till digital elektronik. Exempelvis informationsteknik, elektronisk, digital och 

teknisk.16 I rättskällorna används benämningarna elektronisk och digital 

bevisning utan att definieras. Ekfeldt menar, i sin doktorsavhandling, att 

termen digital kan anses missvisande som benämning för ifrågavarande 

bevisning. Begreppet ”digital” framstår, enligt Ekfeldt, som delvis tvetydigt 

och är därför inte lämpligt att använda då avsikten är att definiera en specifik 

typ av bevisning.17 

                                                
13 Nationalencyklopedin, informationsteknik: 
www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/informationsteknik (hämtad 
2016-09-21). 
14 Se Ekfeldt, Jonas: ”Om informationstekniskt bevis”, Stockholms universitet (2016). 
15 Ekfeldt, Jonas: ”Om informationstekniskt bevis”, Stockholms universitet (2016) s. 376. 
16 Ekfeldt s. 376. 
17 Ekfeldt s. 419. 
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Även Mason menar att termen digital bevisning18 är problematisk, men icke 

desto mindre troligtvis den mest använda termen både i vardagligt tal och i 

rättskällorna på ett internationellt plan. Ordet digital används vanligen när 

real information konverteras till binär numerisk data, som exempelvis en 

digital ljudinspelning eller ett digitalt fotografi. De reala ljudvågorna 

omvandlas till digitaliserade ettor och nollor. Mason betonar att all digital 

apparatur eller digitala bevis och alla kommunikations system inte också är 

elektroniska, exempelvis användning av morsekod eller för den delen DNA. 

Masons menar att det varken är möjligt eller önskvärt att göra en tydlig 

distinktion mellan elektronisk och digital bevisning och all annan övrig 

bevisning. Termen elektronisk bevisning kan dock ses som mindre 

problematisk och missvisande än termen digital bevisning enligt Mason.19 

 

Mason menar att termen digital bevisning upplevs som en alltför vid 

benämning, medan elektronisk bevisning kan definieras omfatta tre olika 

element. Först och främst avser termen att omfatta alla typ av bevisning som 

tillskapats, manipulerats eller lagrats i en produkt som i sin mest extensiva 

definition kan anses vara en dator. Vidare inkluderas alla typer av apparatur 

som kan lagra eller överföra data, inkluderat analoga apparater som 

producerar output. Denna definition är avsedd att omfatta datorer, trådlösa 

telekommunikationssystem och nätverk (exempelvis internet), men även 

datorer som finns i andra apparater likt mobiltelefoner, surfplattor och 

navigatorsystem. Slutligen omfattas även ett kriterium om relevans, vilket 

delvis speglar tillåtligheten (the admissibility.) Sistnämnda kriteriet om 

tillåtlighet är av mindre intresse för denna framställning, men av desto större 

intresse i amerikansk rätt eller andra rättssystem som är utformade enligt den 

legala bevisteorin20.21 

 

                                                
18 Min översättning av ”digital evidence.” 
19 Mason, Stephan: ”Electronic Evidence”, third edition, LexisNexis, CPI Group UK, 
Croydon (2012) s. 24 ff. 
20 Se kap. 2.2. 
21 Mason, s. 27 ff. 
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Med ledning av ovanstående redogörelse av terminologin i ämnet så kommer 

företrädelsevis begreppen elektronisk bevisning och informationsteknisk 

bevisning att användas i denna uppsats. Vid behov kan dessa begrepp komma 

att preciseras ytterligare i sitt sammanhang. Av tidigare nämnda åsikter kring 

terminologin framgår det att begreppet digitala bevis kan anses oprecist och 

delvis problematiskt.  

 

Inom den svenska doktrinen samt även inom lagstiftning och förarbeten 

används dock termen digitala bevis i en relativt stor utsträckning och därför 

kommer begreppet digitala bevis till viss del att användas även i denna 

framställning. Med digitala bevis avses i denna framställning bevismaterial 

som härrör från digitala tekniska miljöer, eller som har bearbetats och 

presenteras med hjälp av digital teknik enligt den definition som Kronqvist 

använder.22 Med denna definition utesluts användning av morsekod och DNA 

samt övriga typer av bevis som på något sätt kan anses vara digitala men inte 

elektroniska. Det finns ingen enhetlig definition inom det svenska 

rättsväsendet för de begrepp som omnämns här och terminologin är på inget 

sätt enhetlig. Någon lösning på den terminologiska problematiken erbjuds 

inte i denna uppsats, men terminologin kommer att utgå ifrån ovan redovisade 

ställningstaganden. 

 

2.2 Bevisrätt 
Uppsatsen är skriven ur ett bevisrättsligt perspektiv. I detta kapitel redogörs 

för grunderna i den svenska bevisrätten, för att sedan gå närmare in på de två 

bevisrättsliga principer, principen om bästa bevismaterial och principen om 

bevisomedelbarhet, som är av störst betydelse för denna framställning. 

 

Enligt skandinavisk tradition räknas bevisrätt som en del av processrätten och 

inte som ett avgränsat självständigt ämne. I angloamerikanska rättssystem 

                                                
22 Kronqvist, Stefan: ”Brott och digitala bevis”, 3:dje uppl., Norstedts Juridik, Vällingby 
(2013) s. 19. 
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betraktas dock bevisrätten23 som ett självständigt ämne.24 Bevisrätten i olika 

rättssystem utformas traditionellt antingen enligt den legala bevisteorin eller 

enligt den fria bevisprövningens princip. Skillnaden mellan dessa principer 

kommer till uttryck både gällande bevisföringen, men även i frågan om hur 

bevisvärderingen ska ske. Legal bevisteori innebär att det i lag stadgas vilket 

värde olika bevis ska bedömas ha samt vilken typ av bevisning som ska 

tillåtas av rätten25. I svensk rätt gäller den fria bevisprövningens princip, 

vilket innebär fri bevisföring och fri bevisvärdering. Den fria 

bevisprövningens princip stadgas indirekt i 35 kap. 1 § RB,  även om det inte 

uttrycks explicit i paragrafen.26 

 

35 kap. 1 § RB 
Rätten ska efter samvetsgrann prövning av allt, 
som förekommit, avgöra, vad i målet är bevisat. 
Vad om verkan av visst slag av bevis är stadgat 
vare gällande. 

 

Den svenska bevisrätten innehåller dock ett antal legala bevisregler, om än 

relativt få i jämförelse med rättssystem som följer den legala bevisteorin. 

Dessa legala bevisregler, som återfinns inom svensk rätt, är bindande för 

domstolen och inskränker den fria bevisprövningen. Flera av de legala 

bevisregler är utformade på ett sådant sätt att det fortfarande är upp till 

domstolen att genomföra den slutliga bedömningen om vilket värde enskilda 

bevis ska tillmätas vid rättegången, på så sätt är bevisvärderingen fortfarande 

fri och utförs fritt av domstolen.27 

 

När processlagsberedningen år 1938 lade fram förslaget28 till nya RB så var 

fri bevisprövning en av de huvudsakliga punkterna. Det svenska rättssystemet 

                                                
23 Svensk översättning från evidence law. 
24 Lainpelto, s. 452. 
25 Nationalencyklopedin, legal bevisteori: 
www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/legal-bevisteori  (hämtad 2016-
11-09). 
26 Ekelöf, Edelstam, Heuman: ”Rättegång”, fjärde häftet, 7:e uppl. , Norstedts  
Juridik, Mölnlycke (2010) s. 26. 
27 Nordh, Roberth: ”Praktisk process VIII, Bevisrätt C, Bevisvärdering”, Iustus Förlag AB, 
Västerås (2013) s. 38. 
28 Processlagsberedningens förslag till rättegångsbalk: SOU 1938:44. 
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hade tidigare, fram tills att den nya rättegångsbalken trädde i kraft, följt den 

legala bevisteorin.  I processlagberedningens förslag sades att inga 

begränsningar skulle göras i fråga om vilka kunskapskällor som får användas 

för att finna sanningen. I förslaget sades även att domaren ej skulle vara 

bunden av legala regler i sin bevisvärdering och att allt som framkommit i 

målet ska prövas samvetsgrant för att utreda vad som är bevisat. Vidare 

påpekades det att allt som förekommit i ett mål kan tjäna som bevis även om 

det inte kan inordnas under de i lagen angivna bevismedel.29  

 

Angående domarens fria bevisvärdering så betonades det att denna princip 

inte innebar att domaren får grunda sin dom på rent subjektiva uppfattningar 

om bevisens värde.30 Diesen menar att till grunderna för den fria 

bevisprövningens princip hör ett positivistiskt vetenskapligt synsätt, på så sätt 

att bevisprövningen ska vara objektiv, neutral och rationell. Den slutsats som 

domaren kommer fram till efter värdering av bevisningen ska enligt Diesen 

kunna delas av andra domare, annars uppfylls inte kraven på rättsordningen 

om förutsebarhet och inte heller principen om att lika fall ska behandlas lika.31  

 

I processlagsberedningens förslag sades vidare att domarens uppfattning bör 

således vara objektivt grundad, på ett sätt som hade godkänts av en förståndig 

person. Avgörandet får inte baseras på ett helhetsintrycket av bevismaterialet, 

utan varje bevis ska värderas individuellt. I domskälen ska rätten redogöra för 

grunderna till domslutet. Det framgår även i beredningens förslag att rätten 

ska grunda sitt avgörande på det som framkommit under huvudförhandling 

och får således inte skaffa sig relevant kunskap utanför rättegångens ramar. 

Det kan dock tilläggas här att detta inte hindrar rätten ifrån att använda 

kunskap som kan anses vara allmänt veterlig eller som utgör erfarenhetssatser 

som domstolen har32. Men om domaren på grund av exempelvis privata 

intressen skulle ha sakkunskaper som går utöver det vanliga, så kan det här 

                                                
29 SOU 1938:44 s. 377. 
30 SOU 1938:44 s. 377. 
31 Diesen, s. 487. 
32 Detta stadgas i 35 kap. 2 § 1 st. RB. 
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uppstå gränsdragningsproblem mellan vilket vetande som ska anses allmänt 

veterligt och inte.33  

 

Nordh delar grunderna för den fria bevisprövningens princip i fyra olika 

hörnstenar. Bevisprövningen ska bygga på 1) rationella skäl, 2) en analys av 

de enskilda bevisen, 3) processmaterialet, och 4) redovisas i domskälen.34 

 

I Borgströms lagkommentar till 35 kap. 1 § RB sägs att endast i extrema fall, 

som vid exempelvis tortyr, kan det komma ifråga att domstolen avvisar 

bevisning baserat på att den tillkommit eller införskaffats i obehörig ordning. 

I svensk rätt råder fri bevisprövning och det innebär att huvudregeln är att alla 

bevismedel är tillåtna, även om de inte tillkommit i föreskriven ordning eller 

om dess ursprung är okänt. Det är upp till domstolen att fritt bedöma 

bevisvärdet av den presenterade bevisningen, detta ger uttryck för den fria 

bevisvärderingen.35 Det finns vissa undantag från den fria bevisföringens 

princip exempelvis reglerna om sekretess36 och tystnadsplikt i 36 kap. 5 § 

RB.37 Bevisvärdering definieras enligt Nordh som en process där domstolen 

ska ta ställning till om verkligheten i det specifika fallet motsvarar de 

förutsättningar som krävs för att en viss rättsregel ska kunna tillämpas i det 

specifika fallet.38 

 

Inom den svenska bevisrätten och inom ramen för den fria bevisprövningens 

princip finns ett antal bevisrättsliga principer i de två följande kapitlen tas två 

av dessa bevisrättsliga principer upp. 

 
 
 
 

                                                
33 SOU 1938:44 s. 377-378. 
34 Nordh, s. 39, hänvisning till NJA II 1943 s. 445. 
35 Karnov internet, Borgström Peter, rättegångsbalk (1942:740) 35 kap. 1 §, not 1398, 
2016-11-14. 
36 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
37 Bolding s. 25-26. 
38 Nordh, s. 73. 
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2.2.1 Principen om bevisomedelbarhet 
Principen om bevisomedelbarhet tar sikte på i vilken form bevis får läggas 

fram inför rätten.39 Denna princip kommer till uttryck i 35 kap. 8 § RB, vilket 

utgör den lagliga grunden för denna princip.  

 

 
35 kap. 8 § RB 
Bevis ska, då huvudförhandling hålles, upptagas 
vid denna, om ej, enligt vad därom är stadgat, 
bevis må upptagas utom huvudförhandlingen. 
Hålles ej huvudförhandling eller ska bevis eljest 
upptagas utom huvudförhandling, må beviset 
upptagas vid samma rätt eller vid annan domstol. 
 

Principen om bevisomedelbarhet skiljer sig från omedelbarhetsprincipen (17 

kap. 2 § RB och 30 kap. 2 § RB). Omedelbarhetsprincipen gäller vad rätten 

får grunda sin dom på. Det finns bevisning som stämmer överens med 

omedelbarhetsprincipen, men som samtidigt kan strida mot principen om 

bevisomedelbarhet. Principen om bevisomedelbarhet går längre än 

omedelbarhetsprincipen, även om principerna i övrigt är mycket lika.40 

 

Ekelöf tar som exempel att uppläsning av ett vittnesmål uppfyller 

omedelbarhetsprincipen, men strider mot principen om bevisomedelbarhet. 

Syftet med de båda principerna samt respektive bestämmelse är dock avsedda 

att fylla samma funktion, nämligen att möjliggöra så att domstolen kan 

genomföra en så säker bevisvärdering som möjligt.41 Principen om 

bevisomedelbarhet gäller även i högre rätt. Om ett nytt vittne kallas eller om 

nya bevis åberopas så ska det nya vittnet höras vid huvudförhandling och de 

nya bevisen ska läggas fram inför rätten även i högre rätt (observera dock 

                                                
39 Ekelöf s. 43. 
40 Ekelöf s. 44. 
41 Ekelöf s. 44. 
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bestämmelserna om bevisupptagning utom huvudförhandling och om ett mål 

i högre rätt avgörs utan huvudförhandling42.)43 

 

Bestämmelsen i 35 kap. 14 § RB utgör ett utslag av principen om 

bevisomedelbarhet och förbjuder som huvudregel åberopande av skriftliga 

vittnesberättelser, vanligen kallat vittnesattester.44 

 

35 kap. 14 § RB 
En berättelse, som någon har avgett skriftligen 
med anledning av en redan inledd eller 
förestående rättegång, eller en uppteckning av 
en berättelse, som någon med anledning av en 
sådan rättegång lämnat inför åklagare eller 
Polismyndigheten eller annars utom rätta, får 
åberopas som bevis i rättegången endast 
  1. om det är särskilt föreskrivet, 
  2. om förhör med den som lämnat 

berättelsen inte kan hållas vid eller utom 
huvudförhandling eller i övrigt inför 
rätten eller 

  3. om det finns särskilda skäl med 
hänsyn till de kostnader eller olägenheter 
som ett förhör vid eller utom 
huvudförhandling kan antas medföra, vad 
som kan antas stå att vinna med ett 
sådant förhör, berättelsens betydelse och 
övriga omständigheter. 

Även i annat fall än som sägs i första stycket får 
dock i tvistemål en sådan skriftlig berättelse eller 
uppteckning av en berättelse som avses där 
åberopas som bevis i rättegången, om parterna 
godtar det och det inte är uppenbart olämpligt. 
Vad som sägs i första och andra styckena om en 
skriftlig eller upptecknad berättelse ska också 
tillämpas i fråga om en ljudupptagning eller en 
ljud- och bildupptagning av en berättelse 

 

                                                
42 36 kap. 19 §, 38 kap. 2 §, 39 kap. 2 §, 50 kap. 13 §, 51 kap. 13 §, 52 kap. 11 § och 55 
kap. 11 § RB. 
43 Se Fitger Peter, Sörblom Monika, Eriksson Tobias, Hall Per, Palmkvist Ragnar & 
Renfors Cecilia: Rättegångsbalken med kommentarer (20 december 2016, Zeteo, 
www.wolterskluwer.se/zeteo), kommentaren till 35 kap. 8 §.  
44 Karnov internet, Borgström Peter, rättegångsbalk (1942:740) 35 kap. 14 §, not 1435, 
2016-12-01. 
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Huvudregeln är som framgår av bestämmelsen och lagkommentaren45 att 

skriftliga vittnesberättelser är förbjudna, men det finns en rad olika undantag 

till huvudregeln. Exempelvis omnämns bevisupptagning från utlandet som ett 

undantag i 35 kap. 12 § RB, andra exempel på undantag är 

sakkunnigutlåtande 40 kap. RB, personalia i brottmål enligt 40 kap. 9 § RB 

och även skriftlig vittnesberättelse från utländsk konsul.46 

2.2.2 Principen om bästa bevismaterial 
En del av stadgandena i rättegångsbalken präglas av principen om bästa 

bevismaterial. Denna principen innebär att om en kunskapskälla kan 

användas på olika sätt så ska det sätt som utgör den säkraste bevisningen 

användas. Principen innebär även att när det föreligger en serie av olika bevis 

så ska dessa användas på ett sätt så att serien blir så kort som möjligt. En serie 

av olika bevis kan jämställas med det som i den mesta litteraturen kallas för 

beviskedjor. Bevisningen anses säkrare om det är färre led i serien eller i 

beviskedjan.47  

 

Principen om bästa bevismaterial framgår även den av 35 kap. 8 § RB48, men 

anses gå ännu längre än principen om bevisomedelbarhet. Bestämmelsen i 35 

kap. 14 § RB är av betydelse för även för denna princip. Tidigare redovisad 

princip om bevisomedelbarhet tar sikte på hur bevisningen framställs inför 

domstolen, medan principen om bästa bevismaterial även tar sikte på tidigare 

led i beviskedjan så som hantering och införskaffande av bevisning. 

Bestämmelsen i 35 kap. 8 § RB ska dock bara ses som ett exempel på när 

principen om bästa bevismaterial gäller, då med avseende på hur bevisningen 

läggs fram. Men denna bestämmelse utgör inte principen i sin helhet. 

Principen om bästa bevismaterial innebär inte att det finns något uttryckligt 

förbud mot exempelvis användande av hörsägenbevisning i svensk rätt, likt 

det förbud som finns i bl.a. USA. Principen om bästa bevismaterial ska därför 

                                                
45 Karnov internet, Borgström Peter, rättegångsbalk (1942:740) 35 kap. 14 §, not 1435, 
2016-12-01. 
46 Lagen (1970:86) om befrielse för utländsk konsul från skyldighet att avlägga vittnesmål 
m.m. 
47 Ekelöf s. 43. 
48 Se kap. 2.2.1. 
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inte anses strida mot eller utgöra ett undantag från principen om fri 

bevisprövning.49 

 

I ett lite äldre rättsfall från Högsta domstolen50, som gällde rån, kunde 

målsäganden inte delges kallelse till huvudförhandling varken i tingsrätten 

eller i hovrätten. Åtalet byggde i princip på målsägandes uppgifter och 

hovrätten tillät att åklagaren åberopade uppteckningar från polisförhör med 

målsägande som bevisning. Detta ansågs tillåtet enligt ordalydelsen i 35 kap. 

14 § 1 st. 2 p. RB, vilket bekräftades av HD. I HDs domskäl sägs dock att 

gällande denna bestämmelse så är art. 6 i EKMR, rätten till en rättvis 

rättegång, av stor betydelse. Varken den tilltalade eller dennes försvarare hade 

haft möjlighet att förhöra uppgiftslämnaren. Av denna anledning ansågs 

rättegångsfel föreligga, då den tilltalades rätt till en rättvis rättegång 

bedömdes ha äventyrats. HD undanröjde hovrättens dom och förevisade 

målet tillbaka till hovrätten för erforderlig handläggning.  

 

Justitieråd Lind angav för egen del att bestämmelsen i 35 kap. 14 § 1 st. 2p. 

RB ska ses mot bakgrund av principen om bästa bevismaterial. Denna princip 

uppgavs innebära att det bevismaterial som medför säkrast bevisning ska 

användas. Genom att ett vittne hörs direkt inför rätten förbättras rättens 

möjligheter att värdera vittnesmålet och ger parterna möjlighet att korsförhöra 

eller på annat sätt belysa de uppgifter som framgår av vittnesmålet. Vid detta 

förfarande, i enlighet med principen om bästa bevismaterial, menar 

justitierådet att rätten till en rättvis rättegång i art. 6 i EKMR upprätthålls.51 

 

I samband med ovan nämnda prejudikat bör även ett annat rättsfall från HD52 

nämnas. Även i detta fall behandlades bestämmelsen i 35 kap. 14 § RB, samt 

principen om bevisomedelbarhet då delar av bestämmelsen utgör ett undantag 

från denna princip (indirekt även principen om bästa bevismaterial.) 

                                                
49 Ekelöf s. 44. 
50 NJA 1992 s. 532. 
51 NJA 1992 s. 532. 
52 NJA 1991 s. 512. 
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Rättsfallet liknade i det stora hela tidigare nämnda fall och även här visades 

målet åter till hovrätten för erforderlig handläggning.  

 

2.3 Informationsteknisk bevisning i det 
svenska rättsystemet 

Den tekniska och digitala utvecklingen har gjort att synen på datorer och brott 

har förändrats dramatiskt, detsamma gäller synen på informationsteknisk 

bevisning och brottslighet med IT-anknytning. För bara 15-20 år sedan ansågs 

datorbrott utgöra en strikt avgränsad brottskategori. Men i takt med att 

användningen av elektronik och datorer har kommit att bli en självklarhet i 

de flesta människornas vardag, så förekommer numera elektroniska och 

digitala inslag inom de flesta brottskategorierna. Informationsteknisk 

bevisning har kommit att få en stor betydelse inom  det svenska 

rättsväsendet.53  

 

Lainpelto beskriver informationsteknisk bevisning som bevisning vilken har 

uppkommit eller framtagits inom ett annat vetenskapsområde, men som ska 

förstås och värderas ur ett juridiskt perspektiv mot den bakgrund som de 

rättsliga förutsättningarna uppställer. Ett symptom på detta kan vara att 

terminologin som används inom vetenskapliga områden, skilda från 

juridiken, måste förstås i sitt vetenskapliga sammanhang menar Lainpelto. Ett 

annat problem som kan uppstå, särskilt gällande informationsteknisk 

bevisning, är att förståelsen för och tolkningen av denna typen av bevisning 

kräver en viss ursprungskunskap om det aktuella området. För att kunna 

genomföra en bedömning av bevismaterialet krävs det kunskaper om 

vetenskapen ifråga och dess metoder och slutsatser.54  

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har under 2016 publicerat en rapport som ger 

en uppfattning om  i vilken omfattningen dessa brott förekommer samt vilka 

                                                
53Advokaten: www.advokaten.se/Tidningsnummer/2011/Nr-3-Argang-77/Digitala-bevis-
allt-viktigare/  (2011). 
54 Lainpelto, s. 455-456. 
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specifika brott som ofta har någon typ av IT-anknytning. I denna rapport 

uppges att de brottskategorier som har en typisk anknytning till datorer och 

IT- teknik, så som exempelvis dataintrång55, kan förväntas öka medan andra 

mer traditionella brottstyper, som exempelvis olaga hot56, har flyttat in i IT-

miljön och dessutom i viss mån ökat i omfattning. Den generella ökade 

användningen av informationsteknik i samhället har också lett till att 

människor lämnar allt fler digitala spår efter sig, vilket har fått betydelse i 

samtliga brottskategorier. Detta har även kommit att påverka omfattningen 

bevismaterial som finns tillgänglig. Enligt en undersökning genomför av Brå 

beräknas antalet brott med IT- inslag ha fördubblats mellan åren 2006 och 

2014. Störst andel brott med IT- inslag uppges vara inom brottskategorierna 

brott mot person och bedrägeri. Det uppges finnas flera förklaringar till denna 

generella ökning, exempelvis har det ökade användandet av sociala medier 

gjort att brott så som hot, ofredande och andra liknande brott ökat. Det kan 

vidare konstateras att andelen brott som har filmats med övervakningskamera 

tycks ha ökat och även användningen av mobiltelefoner vid brott som 

exempelvis narkotikabrott har ökat i omfattning.57  

 

Nationellt forensiskt centrum (NFC)58 är en myndighet som ansvarar för den 

forensiska verksamheten och denna verksamhets utveckling inom 

Polismyndigheten, från brottsplatsundersökning till rättegång. Inom området 

informationsteknik arbetar NFC med att utveckla nya metoder och verktyg 

till polisen samt förenkla, möjliggöra och kvalitetssäkra det analysarbete som 

utförs av polismyndigheten runt om i landet. Förra året handlades 2 191 

ärenden av NFC inom området informationsteknik.59 

 

På de flesta polismyndigheter i Sverige idag finns det IT-brottsspecialister 

eller IT-forensiker, exempelvis Tullen, Ekobrottsmyndigheten osv. Alla 

poliser med operativa arbetsuppgifter utbildas i betydelsen av IT-utrustning 

                                                
55 4 kap. 9 c § BrB. 
56 4 kap. 5 § BrB. 
57 Brå rapport 2016/17 ”IT-inslag i brottslighet och rättsväsendets förmåga att hantera 
dem”. 
58 Vidare kallat NFC. 
59 NFC:s hemsida: www.nfc.polisen.se/om-nfc/  (hämtad 2016-10-21.) 
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på brottsplatser, hos en misstänkt eller hos offret. På central nivå finns även 

spetskompetens hos Rikskriminalpolisens IT-brottssektion, enheten inom 

Säkerhetspolisen samt tidigare nämnda NFC.60 I en ny rapport från Brå 

uppges dock att det saknas kompetens vid utredning av IT-relaterade brott 

bland både åklagare och polisiära förundersökningsledare. Detta är av 

betydelse då denna typen av utredningar skiljer sig från traditionella 

brottsutredningar och det uppges vara av stor vikt att 

förundersökningsledaren känner till de verktyg som är användbara under 

förundersökningen.61 

 

Slutsatsen i Brås rapport var att de satsningar som gjorts på IT-området, för 

att förbättra de utredande aktörernas kompetens, inte motsvarade behovet. 

Det betonas att kompetensutvecklingen och satsningarna på utbildning sker 

och bör ske fortlöpande, för att matcha den snabba utvecklingen.62 God 

kvalitet redan på utredningsstadiet är något som bedöms vara avgörande för 

domstolens förmåga att kunna genomföra en meningsfull bevisvärdering av 

den informationstekniska bevisningen, vilket kommer att behandlas mer 

ingående i senare kapitel.  

 

Elektronisk eller informationsteknisk bevisning är, som tidigare nämnts, ett 

relativ nytt tillskott till den juridiska processen och olika rättssystem har valt 

att hantera denna nya typ av bevisning på varierande sätt. En del länder har 

valt att besluta om ny lagstiftning specifikt gällande elektronisk bevisning, 

medan andra länder har valt att tillämpa redan existerande lagstiftning och 

principer analogt på elektronisk bevisning.63 

 

I Sverige, konstaterar Magnusson Sjöberg, har juridiken utvecklats 

långsammare än tekniken, vilket i sig inte behöver vara negativt. Tröghet i 

lagstiftningen är en faktor som förhindrar så kallad ad hoc-baserad 

lagstiftning som sedan blir inaktuell (obsolet) allt för snabbt. Dessutom 

                                                
60 Kronqvist, s. 219. 
61 Brå rapport 2016/17 s. 10. 
62 Ibid. s. 16. 
63 Mason s. 23. 



 26 

betonas att lagstiftning som inte beaktar samhällets tekniska utveckling 

endast utgör ett problem om rättsverkan av denna lagstiftning leder till ett 

oönskat resultat. Det anses därför inte finnas någon anledning att ändra 

lagstiftningen, utan att det har uppstått någon typ av tillämpningsproblem 

eller att ett nytt behov av annan lagstiftning uppstått. Graden av IT-

anpassning i svensk rätt varierar kraftigt från exempelvis avtalslagen64 som 

inte alls är anpassad till den tekniska utvecklingen till personuppgiftslagen65 

som tillkom till följd av att lagstiftaren såg ett nytt behov av integritetsskydd 

på grund av digitaliseringen i samhället.66   

 

Den juridiska utvecklingen kring insamlande av informationsteknisk 

bevisning, i form av exempelvis förundersökning och tillhörande 

analysarbete, har gått väldigt snabbt. Men juridiken angående domarnas 

bevisvärdering har inte  utvecklats i samma takt. Gällande bevisrätt har sina 

rötter i 1930-talet. Ekfeldt menar att lagstiftaren inte har försett domstolen 

med ändamålsenliga verktyg för att kunna bedöma och värdera 

informationsteknisk bevisning på ett optimalt sätt.67 

 

2.4 Informationsomfattning  
En betydelsefull utveckling ägde rum under slutet på 1900-talet som gjorde 

det möjligt att skapa information och skicka information till andra i betydligt 

större volymer än vad som tidigare varit möjligt. Denna utveckling bestod i 

integration av telefonnätverk och datorer vilket ledde till bildandet av de 

första datornätverken. De första nätverken var endast lokala, men det tog inte 

lång tid innan dessa lokala nätverk kopplades ihop och började bilda allt större 

nätverk mellan allt fler användare. Detta blev början till internets födelse.68 

 

                                                
64 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.  
65 Personuppgiftslag (1998:204). 
66 Magnusson Sjöberg, Cecilia: ”Rättsinformatik”, 2:a uppl., Studentlitteratur, Spanien 
(2016) s. 26. 
67 Forskning.se: www.forskning.se/2016/04/04/forvirring-kring-digitala-bevis-i-domstolar/ 
(hämtad: 2016-10-27). 
68 Mason, s. 33. 
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Till skillnad från mer traditionella former av kommunikation så tillåter 

internet användarna att kommunicera med många människor på ett både 

billigt och enkelt sätt. 2009 uppskattades det totala antalet internetanvändare 

till cirka 1.6 miljarder, detta var då ungefär 24 % av jordens befolkning.69 

Antalet användare som senast uppmätts var den 30 juni år 2016 och det var 

då cirka 3.67 miljarder internetanvändare.70 Detta stora antal användare utgör 

en mycket omfattande pool av potentiella förövare och offer. Brottsutövande 

kan bedrivas i en helt annan omfattning än vad som ens varit praktiskt 

genomförbart utanför internet, i en offline miljö.71 

 

Andra viktiga aspekter av internet är tillgänglighet, anonymitet, bärbarhet och 

överförbarhet, den globala omfattningen och slutligen avsaknaden av ett 

auktoritärt allomfattande rättssystem. När det gäller informationsomfattning 

så är en central aspekt bärbarhet och överförbarhet. En av de största fördelarna 

med digital teknologi är förmågan att lagra enorma mängder av data på ett 

mycket begränsat utrymme samt möjligheten att återskapa data utan 

nämnvärd försämring av kvaliteten på materialet.72 

 

De informationsmängder som det ofta är frågan om i fall med 

informationsteknisk bevisning, som i de flesta fall ursprungligen kommer 

ifrån internet, gör det omöjligt att presentera all information som utgör 

potentiellt bevismaterial, för att sedan låta rätten avgöra vad som är av 

intresse. Kronqvist tar som exempel att informationen på en hårddisk i en 

vanlig hem-dator, med ytterst mediokra 80 Gigabytes lagringskapacitet, 

översatt i utskriven text motsvarar över 30 miljoner A4-sidor eller 60 000 

paket med A4-ark med vikt 150 ton. Utskrift av detta, med en laserskrivare 

med normal prestanda, skulle beräknas ta cirka sex år om skrivaren skriver ut 

10 sidor per minut.73 Av detta exempel framgår det hur lätt det är att mängden 

information i mål med IT-anknytning tar enorma proportioner, särskilt med 

                                                
69 Clough, Jonathan: ”Principles of cybercrime”, Cambridge Univeersity Press, United 
Kingdom Cambridge (2010) s. 5. 
70 www.internetworldstats.com/stats.htm (hämtad 2016-12-14). 
71 Clough, s. 5. 
72 Ibid s. 5-8.  
73 Kronqvist, s. 53. 
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beaktande av att det i dagensläge inte är ovanligt med 80 Gigabytes 

lagringskapacitet i bara en mobiltelefon.  

 

Ekfeldt menar att ett problem som kan uppkomma i samband med bevisning 

i stora volymer och i kombination med bevisningens tekniska komplexitet är 

tendenser att vilja försöka hitta genvägar genom att effektivisera. Detta då 

mängden bevismaterial blir administrativt betungande och parternas samt 

domstolens bevishantering blir mycket resurskrävande. Ett utslag av 

kvantitetsproblemet och även till viss del karaktäristiskt för 

informationsteknisk bevisning är fenomenet i praxis med urvalsbevisning,74 

vilket kommer att behandlas utförligare längre fram.  

 

Stora informationsvolymer skapar utmaningar för de rättsliga aktörerna, inte 

bara i domstolen utan även under förundersökningsfasen. I nästkommande 

kapitel behandlas hanteringen av denna typen av bevis samt förberedelserna 

till hur framställning och presentation ska genomföras under 

huvudförhandling i domstol. 

2.4.1 Innan huvudförhandlingen och 
presentation av bevisning 

Med beaktande av vad som framgår av föregående kapitel om mängden 

information, så är det av stor vikt att åklagaren redan på ett tidigt stadium kan 

bilda sig en uppfattning om vilket material som ska användas senare i 

processen. Speciellt i fall där åklagaren avser att presentera bevismaterialet i 

form av urvalsbevisning . Frågan om hur bevispresentationen ska se ut i rätten 

bör väckas redan på ett tidigt stadium i processen, med fördel av åklagaren. I 

vissa typer av ärenden, exempelvis barnpornografibrott och upphovsrättsliga 

brott, är det inte ovanligt att kompletteringar och andra typer av efterarbeten 

måste göras på grund av att bevisningen anses vara antingen för omfattande 

eller inte tillräckligt omfattande av antingen parterna eller av rätten.75 Även 

när det gäller information på internet så är det i princip alltid frågan om stora 

                                                
74 Ekfeldt, s. 447-448. 
75 Kronqvist, s. 53-54. 
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informationsmängder, det i kombination med att det kan vara tekniskt 

komplicerat att inhämta informationen gör förarbetet i dessa fall komplext. 76 

 

Vid stora informationsvolymerna när det gäller brott med tydlig IT-

anknytning så är det viktigt att urvalet av det material som ska användas som 

bevisning görs med stor omsorg. Förutom att bevisningen ska styrka en 

brottslig handling eller ett i målet betydelsefullt förhållande eller ett specifikt 

händelseförlopp så måste även frågor av teknisk karaktär beaktas. 

Bevisningen riskerar att förlora i kraft om den framförs utanför sitt tekniska 

eller praktiska sammanhang.77 

 

Mason påpekar att vid bevisvärdering av informationsteknisk bevisning så 

bör det även nämnas att bevis inte uppkommer i ett vakuum, det har betydelse 

och bör tolkas utefter den kontext bevismaterialet skapades. Det gäller 

självfallet all typ av bevisning, men detta gäller kanske särskilt mycket vid 

bevisvärdering av elektroniska bevis menar Mason. Den elektroniska 

kontexten kan ses som en icke-fullständig avbild av den fysiska kontexten. 

Till exempel går det att fråga sig om ett e-mail som är skrivet i affekt, där ett 

dödshot uttalas mot någon, ska ges samma betydelse som ett förhand skrivet 

brev eller om det hellre ska jämställas med ett verbalt uttalat hot. Det blir med 

detta exempel tydligt att den social kontexten är av stor betydelse vid tolkning 

av digitala bevis. Värdering av den elektroniska bevisning bör således ske i 

relation till ett fysiskt och socialt sammanhang.78 Dessa överväganden kan 

vara av betydelse att hålla i minnet för åklagaren eller den som förbereder 

presentationen av bevismaterialet. 

 

Vid stora volymerna av information som kan komma att utgöra potentiellt 

värdefullt bevismaterial så är det viktigt att ha en genomtänkt linje, kanske 

särskilt vid informationsteknisk bevisning enligt Kronqvist. Då det är frågan 

om stora mängder av information så är det oftast nödvändigt att rensa ut det 

                                                
76 Kronqvist, s. 55. 
77 Ibid s. 132. 
78 Mason, s. 40-41, s. 53. 
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som anses som mindre viktigt eller helt oväsentligt, denna process kallas för 

att sovra. Omständigheterna i det enskilda fallet påverkar hur denna 

utrensning går till, men i slutändan faller det oftast på åklagaren att bedöma 

hur utrensningen bäst ska ske. Analysprotokollet bör dock innehålla en 

tillräckligt detaljerad beskrivning av materialets totala omfattning för att alla 

parter ska kunna få en överblick över materialet.79  

 

I 46 kap. 6 § 4 st. RB stadgas att framläggande av bevisning får ske genom 

hänvisning till ljud- och bildupptagning och andra handlingar i målet om 

rätten finner det lämpligt. Huvudregeln är att allt processmaterial ska läggas 

fram för domstolen i muntlig form. Enligt denna bestämmelse får dock 

avvikelser göras, i form av hänvisningar, i den mån domstolen finner det 

lämpligt. Bestämmelsen är främst aktuell i komplicerade mål med omfattande 

processmaterial, detta kan gälla till exempel vid ekonomisk brottslighet, 

miljöbrott eller tekniskt komplicerade mål. Syftet med bestämmelsen är att 

parterna ska kunna tillgodogöra sig det omfattande processmaterialet på ett 

smidigare sätt och att processen ska bli mindre tidsödande.80 Tidigare nämnda 

bestämmelse i 46 kap. 6 § 4 st. RB gäller även vid exempelvis chattloggar.81 

Denna bestämmelse kan komma att vara av betydelse i fall med omfattande 

bevismaterial och som är av informationsteknisk karaktär. 

2.4.2 Presentation av visuellt material i domstol 
- Göteborgskravallerna 

Det rättsliga efterspelet till Göteborgskravallerna 2001 kom att bli väldigt 

uppmärksammat både hos allmänheten och i media, men även i juridiska 

kretsar. Ungefär 70 personer åtalades för bland annat våldsamt upplopp82, ett 

brott som innan detta tillfälle saknade betydande praxis i fall som var 

jämförbara med kravallerna i Göteborg. Det var främst straffmätningen som 

                                                
79 Kronqvist, s. 127. 
80 Karnov internet, Madstedt Kent, rättegångsbalk (1942:740) 46 kap. 6 § 4 st., not 1809, 
2016-11-22. 
81 Åklagarmyndighetens rättspromemoria ”Sexualbrott på internet mot unga brottsoffer” 
(2016:4): 
www.aklagare.se/globalassets/dokument/rattspromemorior/rattspm-2016-4.pdf s. 23. 
82 16 kap. 2 § BrB.  
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diskuterade, då straffen som utdömdes i Sverige var betydligt hårdare än i 

liknande fall internationellt sett. Även HDs agerande kritiserades, då många 

menade at det faktum att domstolen väntade så länge med att komma med ett 

prejudikat ledde till orättvisa domar för dem vars domar redan hade trätt i 

kraft innan prejudikatet från HD kom.83 

 

Det är dock inte straffmätningen eller HDs agerande som är av intresse här, 

utan hanteringen och presentationen av bevismaterialet i många utav fallen. 

Bearbetningen  och presentationen av den digitala bevisningen blev också 

relativt uppmärksammat i samband med Göteborgskravallerna, även 

avsaknaden av information i analysprotokollet och 

förundersökningsprotokollet blev av stort intresse i samband med dessa 

rättsfall. Stor kritik riktades mot bearbetningen och presentationen av ett antal 

filmsekvenser, vilka visade ett händelseförlopp där polisen avfyrade 

verkningseld mot en aktivist. Olika längre sekvenser hade klippts och 

redigerats samman till en enda sekvens och ljudupptagningar hade lagts till i 

efterhand. Internutredningen som följde visade att inga formella fel hade 

begåtts, varken av åklagaren eller den/de som redigerat materialet. Allt 

material var autentiskt i sig och utgjorde därför inte manipulerat material. Att 

videomaterialet inte hade presenterats för alla parter innan 

huvudförhandlingen uppgavs vara av både tekniska och 

förundersökningsmässiga skäl.84 

 

Även om den rent tekniska hanteringen av de digitala bevisen i 

Göteborgsfallet bedömdes vara korrekt, så menar Kronqvist att en hel del 

invändningar kan göras gällande metoden. Enligt Kronqvist får det anses 

olyckligt att den tekniska bearbetningen inte framgick i vare sig ett 

analysprotokoll eller i förundersökningsprotokollet. Även om det i 

Göteborgsfallet verkar ha förelegat skyddsvärda förhållanden under 

förundersökningen och ett eventuellt avslöjande av materialets ursprung i 

                                                
83Zila, Josef: ”Några reflektioner med anledning av Högsta domstolens agerande i samband 
med de s.k. Göteborgskravallerna”, JT nr. 2 (2002-03). 
84 Kronqvist, s. 130. 
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samband med huvudförhandlingen skulle ha kunnat påverka kommande 

utredningar, så hade fortfarande en anteckning om den teknisk bearbetning av 

materialet kunnat göras utan att några allvarliga men skulle ha uppstått. Med 

anledning av bland annat Göteborgsfallet tillsattes en särskild arbetsgrupp av 

riksåklagaren som utarbetade förslag till riktlinjer avseende modern 

presentationsteknik i brottmålsprocessen85.86 

 

Användning av visuellt bevismaterial är inget som är unikt för rättsfallen i 

samband med Göteborgskravallerna, utan det är snarare relativt vanligt att det 

förekommer någon form av visuell bevisning. Det moderna samhället i stort 

domineras av visuella intryck i form av bilder och videos. Värdet av visuella 

medier, exempelvis en övervakningsfilm, kan lätt bli både undervärderat och 

övervärderat. Det har i flera olika studier visats att människan generellt har 

stora svårigheter att urskilja det som är av betydelse från det som saknar 

betydelse när det gäller visuellmedia. Men visuella bilder, videos och 

hjälpmedel har också lyfts fram som ett sätt att behålla rättens eller juryns 

uppmärksamhet, det är dessutom till stor hjälp  för att förklara mer 

komplicerade vittnesmål från exempelvis expertvittnen.87 

 

I USA har det genomförts ett antal studier angående hur juryn uppfattar olika 

typer av bevis. Studierna visar bland annat att juryn blir lättare övertygad av 

ett argument som är underbyggt med visuella animationer än ett argument 

som bara presenteras muntligt. Olika studier har gjorts där målet har varit att 

jämföra hur stor skillnad det är mellan vår förmåga att ta in information som 

presenteras visuellt respektive muntligt. En studie visade att en vanlig person 

uppfattar ungefär 87 % av informationen som presenteras visuellt, men bara 

ungefär 10 % när informationen presenteras helt muntligt88. I en annan studie 

var motsvarande siffror 65 % mot 15 %89. I en enkätundersökning framkom 

                                                
85 Rapport från arbetsgruppen för modern presentationsteknik i brott-målsprocessen, 
Riksåklagaren, december 2002. 
86 Kronqvist, s. 130-131. 
87 Mason, s. 222. 
88 Mason s. 222: Seltzer, Robert F.: ”Evidence and exhibits at trial”, (1990) PLI/Lit. 371. 
89 Mason s. 222: Cobo, Michael E.: ”Strategic approach to demonstrativeexhibits and 
effective jury presentations”, (1990) PLI/Lit 359. 
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att juryn uppfattade dubbelt så mycket av informationen vid användning av 

visuell media jämfört med vid muntlig presentation90.91 

 

Även om studierna visar delvis olika resultat så kan det med ledning av dessa 

försiktigt konstateras att vi människor påverkas väldigt mycket att det vi ser 

och kanske lite mindre av det vi hör. Det framstår som att visuella intryck 

påverkar oss i större omfattning än vad auditiva intryck gör, även om det inte 

går att säkerställa hur mycket mer vi påverkas. För att återknyta till 

Göteborgsfallet, så uppkommer frågan om hur avgörande redigeringen av 

filmsekvenserna var vid domstolens bevisvärdering och om ett nedtecknande 

i förundersökningsprotokollet angående hur redigeringen gått till faktiskt 

hade påverkat rättens bedömning om filmsekvensen fortfarande hade visats 

upp i sin redigerade form under huvudförhandlingen?  

 

2.5 Urvalsbevisning 
Som nämnts i kap. 2.4 så är presentation av en utvald del av den totala 

mängden bevisningen vanligt i fall med stora volymer av bevismaterial. Då 

ett urval av bevis tillåts representera det totala bevismaterialet kallas detta  

fenomen ofta för användning av urvalsbevisning. Presentation av 

urvalsbevisning har inom svensk rätt utarbetats i praxis. I detta kapitel 

kommer fenomenet urvalsbevisning att behandlas mer ingående. 

 

I vissa fall har domstolarna utarbetat en enhetligare praxis angående vad som 

är tillräckligt att skildra gällande till exempel digitalt bildmaterial, detta gäller 

framförallt barnpornografibrott vilket stadgas i 16 kap. 10 a § brottsbalken 

(BrB).92 Barnpornografibrott är av flera anledningar en brottskategori i vilken 

användning av urvalsbevisning har blivit mycket framträdande och även ett 

vedertaget sätt att presentera bevismaterial. Vid misstänkt 

                                                
90 Mason s. 222: Krieger, Roy: ”Sophisticated computer graphics come of age – and 
evidence will never be the same”, Journal of the American Bar Association (1997, 
december), s. 93-93. 
91 Mason, s. 222-223. 
92 Kronqvist, s. 127. 
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barnpornografibrott kan bevismaterialet presenteras för domstolen på en rad 

olika sätt. Denna typ av bevismaterial upplevs ofta som mycket obehagligt 

och det händer att domstolen ifrågasätter om det är nödvändigt att visa allt 

material i målet. Det är dock väldigt viktigt att domstolen kan skapa sig en 

god uppfattning om det material som ligger till grund för åtalet, även de delar 

av materialet som inte direkt förevisas rätten, samt att domstolen kan få en 

uppfattning om bevismaterialets totala omfattning. Därför är det ibland 

nödvändigt att visa förhållandevis mycket material för domstolen, även om 

det kan framstå som onödigt obehagligt och tidsödande.93 Hur mycket 

material som faktiskt behöver visas beror till stor del på den misstänktes 

inställning till åtalet samt den totala mängden material. Förevisning av 

bevismaterialet sker alltid bakom lyckta dörrar, med hänvisning till 

materialets känsliga karaktär.94 

 

Antalet barnpornografiärenden har ökat kraftigt sedan millenniumskiftet och 

den största anledningen till denna utveckling tros vara den digitala 

utvecklingen, som bland annat har möjliggjort distribution av 

barnpornografiskt material via internet. Det var betydligt mer komplicerat och 

även dyrare att sprida denna typ av material via posten, vilket skedde tidigare, 

än vad det är i digitala miljöer. De digitala barnpornografibrotten ställer stora 

krav under utredningen, både i form av de påfrestningar det innebär för de 

som granskar materialet men också på grund av att granskningsvolymerna 

ofta innebär heltidssysselsättning i veckor och månader för granskarna i bara 

ett ärende.95 Merparten av alla brott av detta slag sägs ske på internet, under 

2008 uppgavs 272 av totalt 336 ärenden vara internetrelaterade.96 

 

Ett exempel på hur omfattande utredningar i barnpornografibrott kan bli är en 

insats som genomfördes i Sverige under våren 2004 mot personer som 

misstänktes ha köpt barnpornografi från en utländsk webbplats. Utredningen 

omfattade flertalet individer i ett stort antal länder runt om Europa, bara i 

                                                
93 Åklagarmyndighetens rättspromemoria (2016:4) s. 23-24. 
94 Åklagarmyndighetens rättspromemoria (2006:2) s. 11. 
95 Kronqvist, s. 162-165. 
96 Regeringens proposition (2009/10:70) ”Barnpornografibrottet” s. 22. 
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Sverige var det 118 personer som kunde knytas till webbplatsen. Under 

insatsen inledande fas , i Sverige, beslagtogs under en enda dag ungefär 300 

datorer med kringutrustning.97  

 

Ett annat exempel på hur den digitala utvecklingen har påverkat hur 

omfattande barnpornografimål kan bli är ett mål från hovrätten för nedre 

Norrland.98 Målet gällde innehav av cirka 140 000 bilder som bedömdes vara 

av barnpornografisk karaktär. Den tilltalad uppgav att han hade låtit datorn 

stå på och ladda ner bildmaterialet från barnpornografiska hemsidor under 

flera timmars tid, därav det mycket omfattande materialet. I att annat fall99 

från hovrätten över Skåne och Blekinge var det frågan om över 500 000 bilder 

och ca 10 000 filmer som bedömdes vara av barnpornografisk karaktär. I 

målet presenterades bevismaterialet i ett representativt urval, presentationen 

genomfördes av den kriminalinspektör från polismyndigheten som genomfört 

granskningen av bevismaterialet tillsammans med ett vittnesmål från 

densamme.  

 

I mål med en omfattande mängd material har det som sagt ansetts tillräckligt 

att exemplifiera i domstolen med ett representativt urval av de bilder som har 

bedömts som barnpornografiska, i kombination med muntlig bevisning från 

polisiära granskningsexperter. I vissa mål har den tilltalade dömts för 

barnpornografibrott även för de bilder som inte direkt uppvisats i rätten, det 

har således ansetts tillräckligt med vittnesmål om det totala materialet från 

polisens experter i kombination med det representativa urvalet.100 Detta är 

vanligtvis det sätt som urvalsbevisning används på, i kombination med 

vittnesmål från ett eller flera expertvittnen. Liknande förfarande återfinnas 

även i fall som rör informationsteknisk bevisning, som inte är av 

barnpornografisk karaktär. 

 

                                                
97 Kronqvist, s. 164. 
98 RH 2003:69. 
99 RH 2012:86. 
100 Kronqvist, s. 127. 
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I en dom från Stockholms tingsrätt101 fann rätten dock att det ej gick att döma 

till ansvar för de bilder som inte hade förevisats rätten och som inte heller 

erkändes av den tilltalade vid huvudförhandlingen. Målet omfattade totalt 7 

500 bilder som klassificerats som barnpornografiska, av dessa hade cirka 100 

visats i rätten. Den tilltalade erkände spridning och innehav av 4 500 bilder. 

Polisens expertgranskare vittnade om karaktären av det totala materialet, men 

domstolen ansåg ändå att det bara var möjligt att döma till ansvar för de bilder 

som den tilltalade erkände samt de bilder som rätten hade fått ta del av och 

kunnat bilda sig en uppfattning om självständigt.102  I detta mål godkände 

således inte domstolen polisens expertgranskares vittnesmål som ett surrogat 

för det icke-erkända och icke-uppvisade bildmaterialet. 

 

Omfångsrik bevisning innebär en rad olika problem. I barnpornografimål är 

det inte helt ovanligt att det kan röra sig om upp emot 300 000 bilder och det 

får anses utgöra en omöjlighet att förevisa alla dessa bilder i rätten både av 

praktiska skäl med beaktande av den tid det skulle ta, men också  av 

psykologiska skäl med beaktande av de psykiska påfrestningar det skulle 

innebära för alla berörda parter. En lösning som Kronqvist tar upp är ett 

mjukvaruverktyg som polisen utformar, med vilket automatiska jämförelser 

kan göras av bilderna i fråga gentemot ett referensbibliotek av tidigare känt  

barnpornografiskt bildmaterial. Om domstolarna godkänner automatiserade 

tekniska jämförelser som bevisning så hade det kunnat snabba på 

utredningsprocessen betydlig samt att det hade underlättat valet av vilket 

material som ska utgöra urvalsbevisning. Om en specifik bild redan har 

bedömts som barnpornografisk tidigare så finns det ingen anledning att 

manuellt bedöma den igen.103  

 

Det bör dock tilläggas, med beaktande av Kronqvists förslag om användning 

av ett mjukvaruverktyg, att det finns olika typer av referensbibliotek som 

polisen använder sig av. Exempelvis har Rikskriminalen har ett 

                                                
101 Stockholms tingsrättsdom från 2002-09-12 mål nr B 870-02. 
102 Kronqvist, s. 127. 
103 Ibid s. 128. 
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referensbibliotek över digitalt barnpornografiskt material.104 Utöver svenska 

initiativ så finns det även internationella projekt att försöka sammanställa 

referensbibliotek med barnpornografiskt material och även listor med 

internetsajter där barnpornografi förekommit. Interpol är initiativtagare till 

dessa projekt och utgör ett samarbetsorgan mellan olika länders 

polismyndigheter. Internationella samarbeten är av stor vikt då det handlar 

om barnpornografi då det allt som oftast handlar om internationella brott, i 

vart fall sedan internets uppkomst.105 

 

Problematiken med stora informationsvolymer är dock inte unikt för 

bevisningen i barnpornografiska mål eller för den delen i mål med 

informationsteknisk bevisning. Det går att dra paralleller till andra typer av 

brottslighet där det finns en liknande problematik med stora volymer av 

information eller bevismaterial. Mason tar upp som en jämförelse att om 300 

000 misstänksamma tabletter beslagtas så testas endast ett litet urval av dessa 

för att se om det är frågan om narkotika och ett statistiskt konfidensvärde 

meddelas. Mason menar dock att när det gäller informationsteknisk bevisning 

i stora volymer så finns det fortfarande en tendens att inte använda samma 

förfarande som det nyss nämnda, utan att istället ha exempelvis en polis eller 

en teknisk forensiker som tvingas sitta och gå igenom enorma volymer av 

kriminellt, ofta mycket stötande, material.106 

 

Följande rättsfall visar de svårigheter som kan uppkomma då endast ett urval 

av bevisningen presenteras för domstolen, både gällande frågan om vad de 

förevisade bilderna faktiskt bevisar men även frågor rörande bevisvärdet hos 

det material som inte visas för rätten.  I en dom från Västerviks tingsrätt107 

greps den tilltalade i målet misstänkt för olovlig sprittillverkning.  I 

utredningen framkom det att den tilltalade fått kontakt med presumtiva 

kunder via internet och därför beslagtog polisen dennes dator vid en 

                                                
104 SOU (2007:054) ”Barnet i fokus. En skärpt lagstiftning mot barnpornografi” s. 390. 
105 Interpols hemsida: www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Internet-
crimes (hämtad 2016-12-07). 
106 Mason, s. 34. 
107 Västerviks tingsrätt dom 1998-11-23 mål nr. B 212/98. 
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husrannsakan. Vid beslagsanalysen av datorn återfanns bland annat en digital 

bildserie med 144 stillbilder. I bildserien förekom bilder av avancerat sexuellt 

umgänge mellan en vuxen person, som identifierades som den tilltalade, och 

en tillsynes medvetslös eller sovande ung man. Övriga bilder var av samma 

unga man utan kläder i samma sovande eller medvetslösa tillstånd.  

 

Den unga mannen på bilderna identifierades och kunde höras om händelsen, 

det framkom att denne varit 15 år gammal vid händelsens tidpunkt.  I förhör 

uppgav målsäganden att han inte hade en aning om att den/de händelser som 

syntes på bilderna hade inträffat. Han berättade dock att han relativt ofta hade 

besökt den tilltalades lägenhet för att konsumera alkohol eller spela datorspel 

och titta på film. Förundersökningen utvidgades till att även omfatta grov 

våldtäkt alternativt grovt sexuellt utnyttjande. Den tilltalade uppgav att de 

bilder där han själv medverkade visade sexuellt umgänge mellan honom och 

en person som samtyckt till detta, denna person var inte målsägande enligt 

den tilltalade. Bildserien uppgav dessutom skildra flera olika händelser. Den 

tilltalade menade vidare att de bilder där målsägande kunde identifieras 

förvisso hade tagits utan dennes medgivande, men att inget sexuellt umgänge 

hade skett dem emellan.  

 

I tingsrätten valde åklagaren att lägga fram 15 bilder i utskrivet format, dessa 

utgjorde ett urval av de mest explicita sexscenerna. Till detta bifogades även 

ett analysprotokoll vilket omfattade alla 144 bilder. Tingsrätten fann att det 

inte var styrkt att det var målsäganden som figurerade på bilderna med den 

tilltalade och att det inte heller var utrett huruvida bildserien skildrade ett 

sammanhängande händelseförlopp eller separata händelser som inträffat vid 

olika tidpunkter. Målsägande friades därför av rätten för sexualbrottet.  

 

Domen överklagades av åklagaren, med avseende på grovt sexuellt 

utnyttjande, till Göta hovrätt108. Inför huvudförhandlingen genomfördes en 

utvidgad analys av det beslagtagna materialet. Med hjälp av ett speciellt 

                                                
108 Göta hovrätt dom 1999-03-03 mål nr. B 1298/98. 
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bildbehandlingsprogram kunde datum och tid för fotograferingen av varje 

bild tas fram109. Det kunde konstateras att samtliga 144 bilder var 

fotograferande inom ett tidsspann på ungefär 2 timmar. Efter att varje bild 

noggrant granskats igen så kunde det även konstateras att det gick att hitta 

kännetecken på målsägandes kropp som syntes på de bilder där denne inte 

tidigare hade kunnat identifieras. Det konstaterades även att detaljer i 

omgivningen på bilderna, så som kuddar och kläder, vilka förekom på de 

flesta bilderna, hade samma position i hela bildserien. När resultatet av den 

nya analysen delgavs den tilltalade och dennes försvarare uppgav de att 

ytterligare utredningen behövde genomföras. Den tilltalade erkände nu att 

bilderna föreställde honom och målsäganden och att de kom från ett och 

samma tillfälle, men menade att målsäganden hade samtyckt till det sexuella 

umgänget. Till stöd för detta påstående åberopade den tilltalade nytt 

bildmaterial från sin dator som visade hur målsäganden hade sexuellt 

umgänge med andra män. 

 

Under huvudförhandlingen i hovrätten presenterade denna gången det totala 

bildmaterialet, inklusive det nya material som åberopats av den tilltalade. 

Hovrätten dömde den tilltalade till fängelse i ett år och sex månader för grovt 

sexuellt utnyttjande och målsäganden erhöll ett skadestånd. Det kan dock 

tilläggas att domen inte var enhällig och att två ledamöter ansåg att den 

tilltalade skulle frikännas baserat på att det inte kunde uteslutas att 

målsäganden hade samtyckt till det sexuella umgänget.  

 

I nyss nämnda mål kan det noteras att urvalsbevisning användes i tingsrätten, 

vilket inte ledde till en fällande dom. I hovrätten visades sedan allt 

bildmaterial upp och materialet hade dessutom granskats mer ingående, vilket 

visade sig ha stor betydelse för utgången i målet. Det kan konstateras att den 

tilltalades inställning till bevismaterialet är av stor betydelse vid användning 

av urvalsbevisning. I nyss nämnda fall hade den tilltalade invändningar mot 

                                                
109 Digitalkameror var en relativt ny företeelse, därför såg de tekniska kunskaperna helt 
annorlunda ut vid tidpunkten för detta rättsfall. 
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beskrivningen av det material som inte visades, vilket ledde till att hela 

bevismaterial presenterades i andra instans.   

2.5.1 Bevisning som inte finns och inte kan 
presenteras - Narkotikakuriren 

Det har framkommit att urvalsbevisning ofta uppkommer i samband med 

informationsteknisk bevisning, då det är frågan om ett överflöd av 

information som kan utgöra potentiellt bevismaterial. I ett amerikanskt 

rättsfall från 1997, United States v. Shonubi110, var dock förutsättningarna 

tillsynes helt annorlunda, men domstolens domslut i målet kan ändå anses 

vara av intresse för denna avhandling.  

 

Målet gällde en man vid namn Shonubi som väckte tullens misstankar på JFK 

International Airport efter att ha flugit till USA från Lagos i Nigeria med 

mellanlandning i Amsterdam Nederländerna. Efter att Shonubi samtyckt till 

en röntgenundersökning kunde det konstateras att mannen hade okända 

objekt i sitt matsmältningssystem. Under de näst påföljande dagarna stod det 

klart att Shonubi hade förvarat 103 ballonger innehållande heroin i sin kropp, 

med en vikt av 427.4 gram. Det konstaterades även att Shonubi hade gjort 

ytterligare sju resor det senaste året mellan USA och Lagos i Nigeria. Från 

dessa ytterligare resor fanns det inga konkreta bevis på att Shonubi hade 

smugglat narkotika, även om det fanns stark anledning att misstänka att så var 

fallet. Första instans dömde Shonubi för att ha genomfört åtta drogrelaterade 

resor och baserade sin bedömning på en uppskattad mängd heroin på 3419.2 

gram. 

 

Målet United States v. Shonubi kom att tas upp i flertalet domstolar, vilket 

inte kommer att redovisas här. Detta fallet är tillsynes helt annorlunda än 

typfallet som nämnts tidigare, men detta exempel syftar till att illustrera hur 

en liknande problematik som dyker upp i samband med urvalsbevisning kan 

dyka upp i helt annorlunda fall. I detta fall gjordes inte ett frivilligt urval av 

                                                
110 United States of America v. Charles O. Shonubi, No. CR 92-0007: 
law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/962/370/2311326/. 
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existerande bevisning, utan avsaknad av bevisning tvingade domstolen att 

presentera den bevisning som fanns som representativt för den bevisning som 

saknades. Det är även tydligt att liknande problematik  kan uppkomma i fall 

som inte handlar om informationsteknisk bevisning, även om problematiken 

i dagensläge tycks vara betydligt vanligare i mål med informationsteknisk 

bevisning.  

2.5.2 Urvalsbevisning - Telefonavlyssning 
I ett mål från Högsta domstolen111 invände de tilltalade att den bevisning som 

åberopats mot dem framstod som missvisade då den utgjorde en mindre del 

av ett stort antal telefonsamtal som polisen hade avlyssnat. Även detta 

rättsfall, likt tidigare nämnda amerikanska rättsfall, är lite annorlunda än de 

karaktäristiska målen vid användning av urvalsbevisning. Men utgör likväl 

ett exempel på de invändningar som kan uppkomma vid presentation av ett 

urval av det totala bevismaterialet.  

Målet gällde om överskottsinformation från hemlig telefonavlyssning får 

åberopas samt bevisvärdet av sådan information. Det ursprungliga syftet med 

telefonavlyssningen var att samla bevis beträffande narkotikarelaterade brott, 

men åtalet kom att gälla vapenbrott baserat på den överskottsinformation som 

samlats in via telefonavlyssningen. De tilltalade i målet hävdade att de varit 

väl medvetna om att de var avlyssnade och att deras samtal syftade till att 

driva med polisen. De av åklagarsidan åberopade upptagningarna omfattade 

enstaka delar av ett mycket stort antal samtal mellan de tilltalade. Dessa 

hävdade därför att de åberopade partierna framstod som missvisande och 

obegripliga och att ett förebringande att alla avlyssnade samtal skulle kunna 

ge andra förklaringar än att de åberopade samtalen skulle gälla förberedelse 

till och genomförande av vapenbrott.  

HD ansåg, likt hovrätten, att med beaktande av hur samtalen fördes så 

framstod det som osannolikt att samtalen endast skulle utgöra ett skämt. 

Domstolen menade att även om de åberopade samtalen endast utgjorde en del 

                                                
111 NJA 2003 s. 323. 
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av den samlade bevisningen så framstod det som bevisat att samtalen skulle 

förstås som en vapenförsäljning. Denna slutsats drogs med hänvisning till 

detaljeringsnivån och uttryckssättet i samtalen. Högsta Domstolen fastställde 

därför hovrättens dom och dömde till ansvar för grovt vapenbrott respektive 

medhjälp till vapenbrott, trots försvarets invändningar om det missvisande 

urvalet av bevismaterial. 

2.5.3 Expertvittnen vid användning av 
urvalsbevisning 

I tidigare kapitel har det framkommit att urvalsbevisning ofta presenteras 

tillsammans med ett analysprotokoll eller ett förundersökningsprotokoll och 

ett vittnesmål från ett expertvittne, vilka syftar till att beskriva och vittna om 

både det material som presenteras men också det material som inte 

presenteras. I detta kapitel kommer expertvittnens funktion i ovannämnda 

situation av behandlas ytterligare. 

I Falu tingsrätts dom112, senare fastställd i Svea hovrätts dom113, gällde 

spridning samt innehav av barnpornografiskt bild- samt videomaterial. 

Parterna var, gällande det material som spridits samt överlåtits, eniga om att 

det rörde sig om  barnpornografi som i förekommande fall kan anses vara av 

särskild hänsynslös art. Det bevismaterial som inte visades upp för rätten 

uppgavs vara av samma karaktär som det förevisade materialet, detta enligt 

en IT-forensiker som uppgavs ha oerhört goda sakkunskaper och mycket god 

erfarenhet av att bedöma påstått barnpornografiskt material. Det nämndes 

även att IT-forensikern  ifråga åtskilliga gånger tidigare på ett 

förtroendegivande sätt vittnat i liknande fall inför rätta. Tingsrätten fäste 

därför stor tilltro till vittnesmålet och baserade sitt avgörande på 

vittnesutsagan från IT-forensikern som utfört den polisiära undersökningen 

av materialet. Det framgår i domskälen att rätten utgår ifrån den klassificering 

som IT-forensikern satt på materialet, utan att självständigt se och värdera 

bild och video materialet som inte presenterades i rätten.   

 

                                                
112 Falu tingsrätts dom 2011-10-18 i mål nr B 3491-10. 
113 Svea hovrätts dom 2012-06-21 i mål nr B 9366-11. 
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I tidigare nämnda dom från hovrätten över Skåne och Blekinge114 som gällde 

ett mycket stort antal bilder och filmer, över 500 000 bilder och över 10 000 

filmer, vittnade en kriminalinspektör som genomfört granskningen av 

materialet om gradindelningen av materialets grovhet. Det betonas att 

expertvittnet har flera års erfarenhet av denna typen av granskningar och 

dennes vittnesmål gjordes tillsammans med ett urval av bilder som 

representerade de olika gradindelningarna. Kriminalinspektören vittnade i 

rätten om baserat på vilka kriterier som han graderat bilderna och hovrätten 

angav uttryckligen att de instämmer i denna gradering. Det betonas även att 

den tilltalade inte invänder mot expertvittnets gradering eller att urvalet ska 

ses som representativt för hela bevismaterialet. Vidare menar hovrätten att 

med beaktande av det som expertvittnet angett tillsammans med det material 

som förevisats rätten så gjordes bedömningen att det saknas skäl att 

ifrågasätta expertvittnets gradering av resterande material som inte uppvisats 

för rätten.   

 

Användandet av sakkunniga och experter är inte unikt för rättsfall med stora 

volymer av informationsteknisk bevisning, således uppkommer tillviss del 

samma frågeställningar rörande (exempelvis expertvittnens trovärdighet) 

även i andra fall än i de som berörs i denna uppsats. Anledningen till att det 

bedöms finnas ett behov av expertvittnen är vanligtvis för att domstolen 

saknar tillräcklig kunskap och kompetens i en fråga som är av betydelse för 

det rättsliga förfarandet. Det faktum att domstolen saknar den vetenskapliga 

kompetens som experten besitter innebär dock inte att domstolen bör lita blint 

på allt som experten påstår, i vissa fall kan det vara två expertvittnen som 

tillhör motstridiga åsiktsbildningar och då måste domstolen ta ställning till de 

olika vittnesmålen.115   

 

I underrättspraxis gällande informationsteknisk bevisning har det, enligt 

Ekfeldt, förekommit att domstolar i praktiken har överfört sin bevisvärdering 

                                                
114 Hovrätten över Skåne och Blekinge RH 2012:86. 
115 Dahlman Christian & Wahlberg Lena: ”Appeal to Expert Testimony” i Bustamente 
(red.) Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation, Springer, Dordrecht, (2015) 
s. 3-4. 
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och bevisprövning på expertvittnen. Inom ramen för bevisprövningen så är 

det domstolens uppgift att bedöma om olika bevis kan indelas under 

respektive rättsfakta eller inte. I fall där domstolen inte har tagit del av 

bevisningen utan istället baserar sitt avgörande helt på vittnesutsagor så kan 

detta sägas utgöra ett rejält avsteg från principen om bästa bevismaterialet.116 

Det måste därför finnas möjlighet för domstolarna att kunna ifrågasätta 

expertvittnen och sakkunniga, så att inte domstolens uppgifter förskjuts till 

vittnena och så att inte grundläggande rättsliga principer riskerar att 

åsidosättas.  

 

Med beaktande av ovanstående bör det betonas att domstolen kan värdera och 

ifrågasätta vittnesmål från experter och sakkunniga, även om det saknas 

vetenskaplig kunskap och kompetens att ifrågasätta experten i sak. Inom 

ämnet ”expertology” har exempelvis en lista på kritiska frågor arbetats fram 

av en filosof vid namn Walton. Dessa frågor berör  bland annat expertens 

utbildning, personliga trovärdighet, om vittnesmålet baseras på 

bakomliggande bevis och hur expertutlåtandet förhåller sig till åsikter hos 

andra experter verksamma inom samma fält. Frågorna är utformade så att 

personer som saknar expertkunskaper i ämnet ska kunna använda dessa frågor 

för att bedöma trovärdigheten i vittnesmål från experter.117 I de rättsfall som 

tagits upp i detta kapitel kan det noteras att domstolarna beaktade bland annat 

experternas sakkunskaper inom det specifika området och även den tidigare 

erfarenheten av liknande fall samt av att vittna i domstol. Dessa överväganden 

tycks ha legat till grund för domstolen inställning till experternas utlåtande 

om graderingen av det totala bevismaterialet samt karaktären av icke-

presenterat bevismaterial.     

 

 

                                                
116 Ekfeldt, s. 293. 
117 Dahlman & Wahlberg, s. 5-6. 
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2.6 Bevisvärdering av urvalsbevisning  
I detta kapitel kommer användning av urvalsbevisning att problematiseras 

och de frågeställningar som har tagits upp inom doktrin, samt övrigt 

referensmaterial, i samband med detta förfarande kommer att konkretiseras. 

Det gäller främst informationsteknisk bevisning, men även generella 

bevisvärderingsproblem som kan uppkomma vid stora volymer av 

bevismaterial.  

2.6.1 Urvalsbevisning  
Diesen menar att vid stora volymer av bevismaterial kan det uppstå tendenser 

av att vilja effektivisera, vilket även kan komma till uttryck i domstolens 

bevisvärdering. Antalet bevis tillåts bli viktigare än det individuella 

bevisvärdet genom att domstolen gör en svepande bedömning av det totala 

bevismaterialet och resonerar som så att även om en del av bevisningen 

saknar bevisvärde så leder den stora omfattningen av bevisning till att 

beviskravet ändock uppfylls. Liknande resonemang kan även användas för 

motsatt sida, där bedömningen blir att det finns så många omständigheter som 

alla kan ge upphov till rimligt tvivel så att det rimligtvis måste föreligga 

rimligt tvivel och en fällande dom kan inte meddelas. Båda fallen bottnar i 

bristande noggrannhet och ett åsidosättande av principen om att varje bevis 

ska värderas för sig. Det finns här en risk att kvantitet och effektivitet tillåts 

gå före kvalitet.118  

 

Rätten ska således grunda sin bevisprövning och bevisvärdering på de 

enskilda bevisen, bedömningen får inte baseras på ett helhetsintryck. Även i 

fall där det rör sig om mindre omfattande bevismaterial så utgör 

bevisprövning en komplex process. Det kan därför uppstå en risk att rätten, 

för att underlätta sitt beslutsfattande väljer att se till helheten direkt utan att 

först pröva och värdera varje bevis för sig. Denna situation belystes redan i 

stycket ovan, men ytterligare en risk med att låta helhetsintrycket styra 

bevisprövningen uppstår om oriktiga slutsatser baseras på svagheter och 

                                                
118 Diesen, s. 497-498. 
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styrkor hos bevisningen som göms undan på grund av kvantiteten. Detta på 

ett sätt som inte hade skett vid individuell bevisvärdering av varje bevis för 

sig. Nordh menar därför att en säker och strukturerad bevisprövning alltid bör 

inledas med en genomgång av de enskilda bevisen.119 Något som kan utgöra 

ett problem, om inte till och med en omöjlighet, i fall med stora volymer av 

information. 

 

Stora kvantiteter resulterar ibland i att material som inte utgör relevant 

bevisning i målet, utan istället känsliga uppgifter som inte bör göras 

offentliga, råkar tas upp som bevisning och på så sätt blir offentligt. Stora 

kvantiteter innebär ofta att det inte bara är informationen som ökar i omfång 

utan även antalet aktörer som hanterar materialet. Dessutom riskerar dessa 

utredningar att bli både resurskrävande och långdragna. Risken, på långsikt, 

är att alla de ovannämnda problemen kopplat till kvantitetsproblemet leder 

till att förtroendet för domstolarna undermineras och att domstolen dömer på 

otillräckligt eller felaktigt material menar Ekfeldt.120 Ekfeldt menar vidare att 

det därmed finns behov av diskussioner angående vilka bedömningskriterier 

som är relevanta för att säkerställa att principen om bästa bevismaterial 

efterlevs vid användning av informationsteknisk bevisning.121 

 

Som det har påpekats tidigare i framställningen122 så är det av stor vikt att 

domstolens bevisvärdering sker på så objektiva grunder som möjligt, detta 

innebär att det finns ett intresse av att minimera de subjektiva inslagen i 

domstolens bevisvärdering. För en objektiv och rättssäker bevisvärdering är 

det därför viktigt att försöka identifiera de eventuella subjektiva felkällor och 

psykologiska fallgropar som kan förekomma vid bevisvärdering och 

bevisprövning. Diesen menar därför att genom bättre kunskap om vilka fel 

som omedvetet kan uppkomma vid värdering och prövning av bevis så får 

domaren bättre förutsättningar att undvika felbedömningar och felslut.123  

                                                
119 Nordh, s. 40. 
120 Ekfeldt, s. 448. 
121 Ibid s. 455. 
122 Kap. 2.2 Bevisrätt. 
123 Diesen, s. 491-492. 
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Diesen delar upp felkällorna, som kan uppkomma vid domstolens 

bevisprövning, i ett antal huvudgrupper. Kunskapsmässiga fel, logiska fel, 

psykologiska misstag, metodologiska misstag och subjektivistiska fel.124 Med 

undantag från den sistnämnda felkällan, som inte anses vara av relevans för 

denna framställning, så har alla de problem som kommer att tas upp i detta 

kapitel en anknytning till de av Diesen uppställda felkällorna. Här dock med 

inriktning på fall med stor volym av bevismaterial, fall där urval av 

bevismaterialet presenteras i domstolen och främst med avseende på 

informationsteknisk bevisning. Med kunskapsmässiga fel åsyftas de fel som 

uppkommer till följd av att domarens kunskaper är för ytliga eller smala. 

Logiska fel är då tankeprocessen innehåller logiska felslut. Metodologiska 

misstag är då fel metod tillämpats eller då rätt metod tillämpats på ett felaktigt 

sätt. Psykologiska misstag hänför sig till de omedvetna psykologiska 

faktorerna som kan komma att påverka bevisvärderingen.125  

 

Fler svårigheter kan identifieras när det gäller informationsteknisk bevisning 

än bara materialets omfattning enligt Diesen. Information i digitala miljöer är 

inte alltid direkt tillgänglig eller möjlig att bedöma i sin ursprungliga form. 

Frågor kan också uppstå om vem som egentligen disponerar över den 

relevanta informationen. En annan frågeställning som bör beaktas är om det 

rör sig om originalinformation eller om informationen har lagrats parallellt i 

olika system. Ett problem som är återkommande gällande 

informationsteknisk bevisning är att det ofta är frågan om stora volymer av 

information, vilket är det problem som främst har behandlats i denna uppsats. 

Men volymproblemet kombineras ofta med att informationen också är 

svåråtkomlig och består av data som har egenskapen av att vara föränderlig 

och flyktig. Det kan även nämnas att informationsteknisk bevisning i 

internetmiljö kan framstå som svårhanterliga av den anledningen att internet 

är mycket komplext till sin natur. Internet utgör inte en fast helhet eller en 

                                                
124 Diesen, s. 492. 
125 Ibid s. 492. 
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homogen företeelse, utan kan ur rättslig synvinkel anses utgöra flera olika 

saker (ibland på samma gång.)126 

 

Informationsteknisk bevisnings komplexa natur kan även bidra till att ett 

annat problem uppstår, som hänför sig till kunskapsmässiga fel enligt Diesens 

uppdelning. Detta problem består i att bristande kunskap från domarens håll 

leder till att domaren tror att tillräcklig information har presenterats för att det 

ska gå att fastställa vad som hänt, även om det i själva verket saknas viktig 

information för att det ska kunna träffas ett avgörande baserat på goda 

grunder. Ofta beror detta problem på en missuppfattning om att det framlagda 

processmaterialet utgör det fullständiga materialet och således missas det att 

viktiga segment förblivit obevisade. För att undvika att bevisvärderingen blir 

utförd på basis av en utredning som inte är tillräckligt robust, bör domaren 

fråga sig om det finns något i målet som inte presenterats men som borde 

utredas.127    

 

Vid användning av urvalsbevisning får domstolen varken ta del av 

bevisningen i sin helhet och ibland inte heller av vilka kriterier som har 

använts vid urvalsprocessen. Istället hörs ofta expertvittnen, sakkunniga, som 

får lämna vittnesmål om den del av bevismaterialet som inte presenteras i 

rätten samt den granskningsprocess som föregått huvudförhandlingen. Om 

domaren inkluderar expertvittnenas utsagor under rättsfakta, så innebär det i 

praktiken att en del av bevisvärderingen riskerar att ha överförts från 

domstolen till expertvittnena menar Ekfeldt. Principen om bästa 

bevismaterial kan här komma att åsidosättas. Då åklagaren subjektivt väljer 

ut det urval av bevismaterialet som ska representera hela bevisningen, som 

sedan kvalificeras rättsligt av expertvittnena, så uppkommer det en risk att 

den tilltalades rätt till en rättvis rättegång enligt art. 6 EKMR äventyras.128  

 

                                                
126 Kronqvist, s. 17-18. 
127 Diesen, s. 493. 
128 Ekfeldt, s. 447-448.  
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Nyss nämnda problematik, kring expertvittnen, kan även den sägas hänföras 

till kunskapsmässiga fel enligt Diesens uppdelning. I fall som exempelvis är 

av komplex teknisknatur så kan det uppstå en situation där diskrepansen 

mellan domstolens kompetens och den kunskap som den sakkunnige försöker 

meddela med hjälp av sin kompetens är så stor att domstolen riskerar att nöja 

sig med att godta den sakkunnigas auktoritet och slutsats utan att ifrågasätta. 

Det är viktigt att det är domstolen som genomför bevisprövningen och 

bevisvärderingen, dessutom bör expertutlåtande inte ses som bevis utan som 

uttalanden om bevis.129 

 

En risk som uppstår vid stora volymer av bevisning är att bevishanterande 

aktörer upplever svårigheter att överblicka hela materialet och således uppstår 

svårigheter att hantera bevisningen på ett ändamålsenligt sätt. Dessa 

svårigheter kan yttra sig lite olika. Inom exempelvis psykologin har det 

konstaterats att människan överlag har kognitiva svårigheter att hantera stora 

informationsmängder. Detta resulterar i svårigheter att bedöma materialet när 

detta inte är överblickbart. Det uppstår även risk för självbedrägliga illusioner 

hos den som hanterar materialet. Det finns exempelvis tendenser att känna sig 

säkrare på sin sak ju större volymen material är.130  

2.6.2 Kognitivt perspektiv 
Inom den kognitiva psykologin har det skrivits mycket om den kognitiva 

funktion som benämns människans arbetsminne. Arbetsminnet är förmågan 

att komma ihåg information under en kortare tid, vanligen under så kort tid 

som bara några sekunder. Denna funktion är viktig i en rad olika mentala 

processer, allt ifrån att kontrollera sin uppmärksamhet till att lösa logiska 

problem.131 Arbetsminnet används även för att minnas instruktioner, komma 

ihåg planen för vad som ska göras härnäst och lösa komplexa problem. Det 

har konstaterats att i och med digitaliseringen av samhället, så har mängden 

information ökat markant. Hanteringen av den stora mängden information, 

                                                
129 Diesen, s. 494. 
130 Ekfeldt, s. 448.  
131 Klingberg, Torkel: ”Den översvämmade hjärnan – en bok om arbetsminne, IQ och den 
stigande informationsfloden”, Natur & Kultur, Falun 2007, s. 36. 
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såväl inom rättssystemet som i det vardagliga livet, kan skapa problem för oss 

människor menar Klingberg. Ett problem finns i att kapaciteten i vårt 

arbetsminne är begränsad, det kan liknas vid en flaskhals som begränsar vår 

förmåga att behandla information och lösa problem speciellt i stora 

volymer.132 Arbetsminnet har kunnat lokaliseras till ett fåtal nyckelområden i 

hjärnan, i hjässloben och pannloben. Frågan om vilka mekanismer i dessa 

områden som begränsar kapaciteten i arbetsminnet har inte kunnat besvaras 

än, men datasimuleringar föreslår att det kan ha att göra med starkare 

kopplingsstyrka mellan vissa nervceller.133 

 

I en artikel av George A. Miller, som ofta citeras inom den kognitiva 

psykologin, tar denne upp hypotesen om en naturlig gräns för människans 

förmåga att bearbeta information och denna gräns uppgavs ligga vid hantering 

av ungefär sju enheter samtidigt. I artikeln liknar Miller den mänskliga 

hjärnan med en kommunikationskanal, där det kan mätas hur mycket av den 

inkommande informationen som kan lagras, bearbetas och återges. Miller 

studerade i sin artikel ett antal experiment och kunde då se ett 

anmärkningsvärt samband i resultaten, trots att experimenten skiljde sig åt i 

utförande. Gemensamt för de resultat som låg kring sju enheter var dock att 

informationen som användes var endimensionell och icke-komplex, även om 

den i övrigt skiljde sig åt  innehållsmässigt. Med ledning av bland annat detta 

ansåg Miller att det tycks finnas en generell begränsning i den kognitiva 

kapaciteten hos människan, vilket kan liknas med den begränsning som finns 

i kapaciteten i bandbredden hos en kommunikationskanal.134 Att det skulle 

vara just talet sju som är vår begränsning råder det viss tveksamhet om enligt 

Klingberg. Resultatet av olika tester som har gjorts i ämnet tycks till viss del 

bero på hur informationen utformas, exempelvis kan vanligen färre än sju 

                                                
132 Klingberg, s. 47. 
133 Ibid s. 67. 
134 Miller, George A.: ”The Magical Number Seven, Plus or Minus Two Some Limits on 
Our Capacity for Processing Information”, Psychological Rieview Vol. 101, No. 2, 343-
352, Harvard University (1955) 
www.psych.utoronto.ca/users/peterson/psy430s2001/Miller%20GA%20Magical%20Seven
%20Psych%20Review%201955.pdf. 
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enheter memoreras när testpersonerna inte tillåts att repetera informationen 

under väntetiden.135  

 

I detta sammanhang kan nämnas att psykologer har noterat systematisk 

benägenhet hos människor att tänka på ett sätt snarare än på ett annat sätt i 

samband med exempelvis problemlösning, detta omnämns som bias. 

Tänkbara effekter av olika bias är förlust av flexibilitet och kreativitet i det 

mänskliga tänkande. Bias behöver dock inte alltid vara något negativt. Som 

nyss har nämnts så har människan en begränsad kognitiv kapacitet som 

resulterar i svårigheter att hantera allt för stora volymer av information, det 

måste således ske en selektion av både vilket material som ska beaktas men 

också av vilka kognitiva operationer som ska användas. Denna selektion görs 

med hjälp av heuristiska principer, vilket innebär en form av bias.136 

 

Konfirmeringsbias är en form av bias, vilket kort innebär en benägenhet att 

söka bekräftelse på de egna teorierna. En av de första att beskriva detta 

fenomen var Francis Bacon, redan så tidigt som år 1620. Bacon menade att 

när människan antagit en åsikt så dras denna till information som stödjer och 

stämmer med denna åsikt. Även om det finns ett stort antal omständigheter 

av betydelse som tala för det motsatta, så bortses från dessa eller så avvisas 

de alternativt att de räknas som ett undantag så att den ursprungliga åsikten 

kan kvarstå som orubblig. Enligt Bacon ligger det i människans natur att bli 

mer engagerad och exalterad över data som talar för den egna uppfattningen 

än det som tala mot. Således finns det en större benägenhet att söka efter 

bekräftelse för redan etablerade uppfattningar, än att försöka motbevisa 

dem.137  

 

Det kan vara av vikt att, när det handlar om konfirmeringsbias, göra en 

skillnad mellan fallet då en opartisk utvärdering ska göras av en viss 

information som ska resultera i en objektiv slutsats och när information 

                                                
135 Klingberg, s. 56-57. 
136 Lundh, Montgomery, Waern, s. 155. 
137 Ibid s. 156-157. 
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samlas ihop för att styrka en hypotes eller underbygga en partisk 

argumentation. I det senare fallet kan exempel i praktiken dras till någon som 

ska debattera för en viss ståndpunkt eller exempelvis försvarsadvokaten som 

ska underbygga en viss hypotes. Även åklagaren kan sägas till viss del ägna 

sig åt detta tillvägagångssätt, värt att notera är dock åklagarens 

objektivitetsplikt.138  

 

Domstolen ska dock, till skillnad från försvarsadvokat och åklagare, lyssna 

på presentationen av all den åberopade bevisningen innan några slutsatser 

dras eller en viss hypotes favoriseras. Om domaren skapar sig en åsikt redan 

tidigt i processen så finns det en överhängande risk att resterande bevisning 

värderas på ett partiskt, biased, sätt till fördel för den uppfattning som 

bildades tidigt i processen menar Nickerson. Huruvida domare och för den 

delen nämndemän (jury) är kapabla att förhålla sig opartiska fram till 

huvudförhandlingens slut är tveksamt. Det kan i vart fall ses som en rimlig 

möjlighet att individuella domare omedvetet, eller medvetet, skapar sig en 

uppfattning redan tidigt under processen om vad som ”faktiskt hände” enligt 

Nickerson.139 

 

Resultat från ”mock trials” genomförda i USA har visat att även om det 

funnits relativt stora individuella skillnader mellan olika jurymedlemmar i hur 

de hanterade uppgiften, så gick det ändå att se tendenser att redan tidigt under 

processen skapa sig en uppfattning och sedan hålla fast vid den övertygelsen 

under överläggningen. Tendenserna att hålla fast vid tidigt bildade åsikter kan 

förstås bero på att den initiala uppfattningen står sig vidare under 

huvudförhandlingen, men det är också en möjlighet att juryn (eller 

domstolen) påverkas av sin uppfattning och är biased i sin vidare 

bevisvärdering. Sistnämnda teori vann visst erkännande i samband med 

forskningsrön från Pennington och Hastie (1993), där deltagarna under en 

”mock trial” visade sig komma ihåg de uttalanden som gjorts under 

                                                
138 Nickerson, Raymond S: ”Confirmation bias: a unbiquitous phenomenon in many 
guises”, Reviw of General Psychology 1998 vol. 2, no. 2 p. 175-220, Tufts University 
(1998), s. 175. 
139 Nickerson, s. 193-194. 
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rättegången som stämde överens med deras uppfattning bättre än det som 

talade emot.140 

 

Konfirmeringsbias skapar en slags kognitiv stabilitet och utgör ett renodlat 

kognitivt bias, som beror på att vi har svårare att operera med negativ 

information än positiv information. I detta sammanhang kan även nämnas en 

annan typ av bias, som också bidrar till att konservera redan existerande 

uppfattningar. Nämligen ”belief bias”, som innebär att vi bedömer 

information och argumentation olika beroende på om den talar för eller emot 

redan existerande uppfattningar. Exempelvis finns det en tendens att bedöma 

argumentation och information som strider mot våra uppfattningar mer 

kritiskt, medan information och argumentation som bekräftar våra 

uppfattningar accepteras snabbare utan närmre granskning. Denna formen av 

bias liknar konfirmerings bias, men skiljer sig ändock i den kognitiva 

hanteringen av informationen.141  

 

Vad som nu har avhandlats med utgångspunkt i den kognitiva psykologin 

kommer att analyseras i förhållande till domstolens bevisvärdering, i fall med 

omfattande processmaterial, i den fördjupade analysen i nästkommande 

kapitel. I detta kapitel kommer även de argument som tagits upp under 

problematisering av ämnet att analyseras vidare. 

 

                                                
140 Ibid s. 193-194. 
141 Lundh, Montgomery, Waern, s. 159-160. 
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3 Analys 
I detta kapitel kommer det som har framkommit i avhandlingen, kap. 2, att 

sammanfattas och analyseras. Uppsatsens syfte och frågeställningar kommer 

att behandlas mot bakgrund av innehållet i avhandlingen.   

 

3.1 Sammanfattande analys 
Den svenska bevisrätten har sin grund i 1930-talet och i den reform som kom 

att bli rättegångsbalken, som utgör gällande rätt idag. Bevisrätten bygger på 

den fria bevisprövningens princip, som även omfattar fri bevisföring och fri 

bevisvärdering. I tillägg till dessa principer har även principen om 

bevisomedelbarhet och principen om bästa bevismaterial avhandlats.  

 

Den digitala utvecklingen som har skett de senaste 20 åren har medfört en rad 

konsekvenser för rättssystemet. En av dessa konsekvenser är att digital och 

elektronisk information har kommit att bli allt vanligare inom samtliga 

brottskategorier. Datarelaterad brottslighet ansågs tidigare utgöra en 

avgränsad brottskategori, men i dagens läge kan inte den distinktionen göras 

på samma sätt eftersom att IT-anknytning återfinns i de flesta typer av 

brottslighet ofta i form av bevismaterial. Den elektroniska anknytning som 

numera är vanligt förekommande, har i sin tur inneburit en ökad volym av 

information som kan lagras, överföras och skapas i en snabbare takt än 

tidigare. Resultatet har blivit en ökad mängd potentiellt bevismaterial som 

måste hanteras, först av polisen samt polisiära experter och sedan i domstolen 

av domstolens aktörer.    

 

Rättssystemets anpassning till den digitala utvecklingen syns redan på 

förundersökningsstadiet, vilket redovisas i kap. 2.4.1. Även domstolarna har 

behövt anpassa hantering och värdering av denna typ av bevisning. Inte minst 

beaktat de stora volymer av information som det ofta handlar om. Utöver den 

rent praktiska hanteringen av informationsteknisk bevisning i stora volymer, 
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så har det även blivit en fråga om domstolens kunskap och kompetens att 

kunna tillgodogöra sig tekniskt komplex informationen och inte minst att 

kunna värdera bevismaterialet på ett objektivt och ändamålsenligt sätt. 

Kunskapsfrågan är på inget sätt unik för informationsteknisk bevisning, då 

det finns många andra områden där domstolarna måste ha hjälp av vittnesmål 

från experter och sakkunniga. Exempelvis medicinska och psykologiska 

utlåtande, mer traditionella tekniska bevisfrågor och även andra 

vetenskapliga frågor som kan uppkomma i domstolen som inte kan räknas 

som allmänt veterligt eller där domstolens kunskap inte räcker till. 

 

Ett symptom av de stora informationsvolymerna är användning av så kallad 

urvalsbevisning. I avhandlingen tas barnpornografibrott upp som ett klassiskt 

exempel på när det är vanligt förekommande att ett urval av bevisning 

används som representativt på den totala mängden bevismaterial. Detta är 

dock inte unikt för denna brottskategori. Med ledning av det som tagits upp i 

avhandlingen kan det konstateras att huruvida urvalsbevisning är hållbar som 

representation för övrigt ej presenterat material beror till stor del på hur 

parterna ställer sig till bevisningen i fråga. Om någondera part har 

invändningar mot det urval som presenteras under rättegången så framstår det 

som normalt förfarande att resterade material måste presenteras för rätten. 

Detta kan resultera i att första instans ogillar åtalet och att en utvidgad 

presentation sedan görs i nästa instans, förutsatt att domen i första instans 

överklagas. Detta förfarande belystes i Göta hovrätts dom från 1999 som tas 

upp i kap. 2.5. Efter denna översiktliga summering kommer resterande del av 

analysen ägnas åt de problemformuleringar som uppställts i denna uppsats.   

 

Hur förhåller sig då användning av urvalsbevisning till principen om 

bevisomedelbarhet och principen om bästa bevismaterial?  

 

Principen om bevisomedelbarhet handlar om i vilken form bevis får läggas 

fram inför rätten. Bestämmelsen om skriftliga vittnesberättelser i 35 kap. 14 

§ RB utgör ett utslag av denna princip. Det finns dock ett antal undantag till 

denna bestämmelse, ett sådant undantag är sakkunnigutlåtande 40 kap. RB. 
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Detta innebär att förfarande vid inhämtning av skriftliga sakkunnigutlåtande, 

eller som ofta är fallet med urvalsbevisning, ett skriftligt analysprotokoll inte 

strider mot principen om bevisomedelbarhet. Om part önskar ska dock 

sakkunnig höras inför rätta. En annan bestämmelse som delvis utgör ett 

undantag till båda principerna är 46 kap. 6 § 4 st. RB vilken stadgar att 

framläggande av bevisning får ske genom hänvisning till ljud- och 

bildupptagning samt andra handlingar. Förutsatt att rätten finner det lämpligt. 

Bestämmelsen är tillämplig i typfallet som har tagits upp här, nämligen 

komplicerade mål med omfattande processmaterial. Huvudregeln är 

fortfarande att processmaterialet ska läggas fram muntligt inför domstolen, 

men bestämmelsen avser fall där det blir smidigare och gynnar förståelsen 

hos samtliga parter om hänvisningar tillåts.  

 

Principen om bästa bevismaterial tar sikte på, utöver det som omfattas av 

bevisomedelbarhetsprincipen, hantering och införskaffade av bevisning. Vid 

informationsteknisk bevisning framstår det som en reell risk att denna princip 

kan komma att åsidosättas. Denna typ av bevisning är komplex och det kan 

vara svårt för domstolen att veta om det exempelvis är information från en 

primärkälla som presenteras eller om informationsteknisk bevisning som 

förekommande i en serie kan kortas ner ytterligare för att få färre led och 

säkrare information. I denna situation finns det behov av vittnesmål från 

tekniskt sakkunniga, till vilka domstolen kan ställa kritiska frågor angående 

bevisningens karaktär. Även vittnesmål från IT-forensiker som genomfört 

undersökningen är av stor vikt, för att se till så att principen inte åsidosätts.  

 

Med ledning av vad som nyss har tagits upp så framstår det som att 

användningen av urvalsbevisning som fenomen inte strider mot någon utav 

de bevisrättsliga principerna. Det kan dock konstateras att det finns en rad 

olika situationer i samband med detta förfarande där principerna kan komma 

att äventyras. Som Ekfeldt lyfter fram så finns det en risk att domstolens 

bevisvärdering delvis förskjuts till eventuella expertvittnen, om dessa vittnens 

vittnesmål sorteras in under rättsfakta. Principen om bästa bevismaterial kan 
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då komma att åsidosättas eftersom att en presentation av den faktiska 

bevisningen hade varit att se som primärkällan.  

 

Som det har redovisats i avhandlingen så är det inte praktisk möjligt eller ens 

önskvärt att presentera hela bevismaterialet i denna typen av rättsfall, det hade 

varit alltför tidskrävande. Det finns dessutom inget som talar för att rättens 

bevisvärdering hade kunnat genomföras på ett bättre och mer rättssäkert sätt 

om all bevisning hade presenterats. Det finns snarare faktorer som talar emot 

att rätten skulle ha kunnat tillgodo göra sig all information om den 

presenterats i sin helhet. Människan sägs vara begränsad i sin förmåga att ta 

in allt för stora mängder information och risken finns att kvantiteten gör att 

bevismaterialet framstår som mer övertygande än vad det faktiskt är rent 

kvalitetsmässigt. I lagförarbetet till RB sägs specifikt att domstolen inte ska 

basera sin bedömning på ett helhetsintryck av bevisningen, utan att varje 

bevis ska värderas individuellt. Detta baseras på att brister i bevisningen eller 

för den delen styrkor i bevisningen riskerar att gömmas undan vid en 

helhetsbedömning. Denna risk kan även uppstå om allt för stora mängder 

information presenteras för rätten. Det bör dock uppmärksammas att detta 

även kan utgöra en risk hos de aktörer som genomför urvalet i ett tidigare 

stadium, så som exempelvis åklagare eller polisiära granskningsexperter.   

 

Domstolen och parterna blir väldigt beroende av den information som 

framgår i analys- eller förundersökningsprotokoll och den information om 

tillvägagångssättet och bedömningsgrunderna som expertvittnet ifråga 

uppger. Det är därför viktigt att både tillvägagångssättet under utredning och 

analys, bedömningsgrunderna samt redovisning av icke presenterat material 

görs så utförligt som möjligt. Ett exempel på vikten av detta är rättsfallen i 

samband med Göteborgskravallerna. För att den tilltalades rätt till en rättvis 

rättegång, art. 6 EKMR, samt domstolens möjlighet till en korrekt 

bevisvärdering ska tillgodoses bör eventuell bearbetning eller liknande 

framgå ur antingen analysprotokollen eller av vittnesmål. Annars riskerar 

principen om bästa bevismaterial att åsidosättas. När det gäller rättens 

bevisvärdering går det dock att ifrågasätta vilken effekt uppgifter i ett 
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analysprotokoll skulle ha i jämförelse med presentation av visuellt 

bevismaterial. Studier har visat att människan i allmänhet påverkas mer av 

vad vi ser än vad vi hör eller för den delen läser. Nyttan med uppgifter om 

bearbetning och redigering kan därför få minder påverkan på domstolens 

bevisvärdering än vad det faktiska materialet som presenteras har.  

 

3.2 Fördjupad analys 
I den avslutande delen av avhandlingen togs ett antal problemområden upp i 

samband med bevisvärdering i allmänhet och bevisvärdering vid stora 

volymer av informationstekniskt material i synnerhet. Även ett kognitivt, 

psykologiskt perspektiv vävdes in i detta kapitel. I den sammanfattande 

analysen besvarades den första frågeställningen, angående användandet av 

urvalsbevisning kontra de bevisrättsliga principerna. Det konstaterades att 

även om förfarandet i sig inte behöver strida mot principerna, så kan det 

uppkomma situationer där principerna åsidosätts. I denna fördjupade analys 

kommer den andra problemformuleringen att behandlas och i detta 

sammanhang blir det även relevant att ta upp ett kognitivt perspektiv. 

 

Uppfylls det bakomliggande syftet med dessa bevisrättsliga principer vid 

användning av urvalsbevisning? 

 

Syftet som ligger till grund för båda de bevisrättsliga principerna är att 

möjliggöra en så säker bevisvärdering som möjligt. Med ledning av det som 

redovisats i avhandlingen så kan en säker bevisvärdering, mycket kortfattat, 

sägas innebära en objektiv och kritisk värdering av varje individuellt bevis 

bevisstyrka. En säker bevisvärdering består självfallet av fler aspekter än så, 

men kortfattat så är denna definition kontentan av det som tagits upp i 

avhandlingen. Det har redan konstaterats att värdering av varje individuellt 

bevis innebär en praktisk omöjlighet i många av de fall där det rör sig om ett 

omfattande processmaterial. Problematiken kring domstolens förmåga att 

genomföra en kritisk och objektiv bedömning med avseende på materialets 

komplexa karaktär har tagits upp. Däremot finns det en rad andra potentiella 
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felkällor som kan identifieras och som kan komma att påverka rättens 

möjlighet att genomföra en säker bevisvärdering. 

 

Vid processlagsberedningens förslag till RB sades i motiven att domaren inte 

fick grunda sin bevisvärdering på en helhetsbedömning av bevismaterialet, 

varje bevis ska värderas individuellt så att svagheter och styrkor i bevisvärdet 

inte göms undan i en helhetsbedömning. I fall då det förekommer stora 

volymer av information finns det dock ett behov och intresse av att 

rationalisera och effektivisera processen. Inom den kognitiva forskningen har 

det konstaterats att människan besitter kognitiva kapacitetsbegränsningar som 

exempelvis yttrar sig i svårigheter att hantera alltför omfattande mängder av 

information. Dessa begränsningar har spårats till bland annat arbetsminnet, 

vilket är den del av hjärnan där information lagras under en kortare period. 

Arbetsminnets funktion  består bland annat i att lösa komplexa problem, men 

fyller även en viktig funktion i ett flertal andra tankeprocesser.  

 

Begränsningarna i vår kognitiva kapacitet kan sägas vara ett starkt argument 

för en begränsning av mängden information som presenteras i domstolen. 

Med beaktande av dessa begränsningar finns det argument som talar emot att 

domstolen skulle genomföra en säkrare bevisvärdering vid presentation av en 

större del av processmaterialet. Det ska dock tilläggas att även om 

informationsmängden begränsas i domstolen, så finns det aktörer på ett 

tidigare stadium som måste hantera den totala mängden information och som 

då riskerar att stöta på samma problem som kan tänkas uppstå i domstolen. 

Men hantering av omfattande informationsmängder sker antagligen lättare 

under förundersökningen än i domstolen.  

 

Det går även att spekulera i om det inte uppstår en större risk för olika 

systematiska tankefel, bias, i situationer då de kognitiva begränsningarna 

överskrids. Detta baserat på att användningen av bias, bland annat, är ett sätt 

att underlätta selektion av material samt ett sätt att välja vilka kognitiva 

operationer som bör användas i situationer med stora volymer av information. 

En typ av bias som har tagits upp i avhandlingen är konfirmeringsbias, vilket 
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innebär en benägenhet att bekräfta sina egna teorier. Tendenser till 

konfirmeringsbias har upptäckts hos jurymedlemmar under så kallade ”mock 

trials” i USA. Konfirmeringsbias i ett rättsligt sammanhang utgör en risk i 

med avseende på domstolens förmåga att genomföra en säker bevisvärdering. 

Detta då problem med att göra en objektiv bedömning kan uppstå om 

domstolen skapar sig en förutfattat mening redan under ett tidigt stadium i 

huvudförhandlingen och sedan håller fast vid dessa uppfattningar. Risken 

finns att domstolen bortser ifrån bevis som talar emot den uppfattning som 

redan fattats och accepterar bevis som talar för utan att vara kritisk och 

granskande (belief bias).  

 

Så frågan är då om en säker bevisvärdering kan genomföras vid användning 

av urvalsbevisning? Det framgår av problematiseringen kring 

urvalsbevisning att det går att göra en del invändningar angående de risker 

som kan identifieras i samband med detta förfarande, i förhållande till 

bevisvärderingen. Ur ett kognitivt perspektiv går det dock att argumentera för 

att användandet av urvalsbevisning kan bidra till en säkrare bevisvärdering. 

Risken för att våra kognitiva begränsningar leder till att domstolen begår 

systematiska tankefel, likt konfirmerings bias och belief bias, kan tänkas 

minska och en säkrare bevisvärdering kan genomföras om domstolen har 

möjlighet att tillgodogöra sig hela processmaterialet utan att den kognitiva 

förmågan överbelastas.   

 

Slutligen kan det konstateras att den digitala och elektroniska utvecklingen 

inte visar några tecken på att avstanna inom den närmsta framtiden. Antalet 

människor med tillgång till digital elektronik kommer troligtvis att fortsätta 

öka och så även antalet  internetanvändare. Denna utvecklingen får mig att 

tro att den problematik som jag har försökt belysa i denna uppsats kommer 

att fortsätta att öka i omfattning och att de tekniska komplexa egenskaper som 

finns hos informationsteknisk bevisning kommer att fortsätta att ställa stora 

krav på de rättskipande aktörerna i samhället.  
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