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Abstract 

The distinct increase regarding use of encrypted communication within 

organised criminal networks in order to plan and conceal criminal activity 

eluded law enforcement authorities in Sweden as well as on the European 

continent for a long time. Therefore, for obvious reasons, it was considered 

a huge success when French authorities in close cooperation with Eurojust 

and Europol were able to penetrate and dismantle the encrypted phone 

network Encrochat during the spring and summer of 2020. The European 

judicial cooperation and the possibility to issue out European Investigation 

Orders, to obtain evidence from other member states within the EU, has 

thereafter enabled several convictions in Sweden based on the material 

acquired from Encrochat. 

 

The invocation of Encrochat-data and the value of the evidence obtained 

from the data has been open to debate both within court procedures and 

within the general debate. Heavy criticism, mainly from defense attorneys, 

has been directed against the absence of insight to and the vagueness 

surrounding the French operation which led to the decryption of Encrochat. 

The contingency regarding how the evidence from Encrochat is to be valued 

within the free evaluation of evidence, is still present as the Swedish 

Supreme Court is yet to rule on the admissibility and value of said evidence. 

In the light of current Swedish law regarding evidence, coercive measures 

and procedural rule of law the essay investigates and discusses essential 

problematic sides of evidence originating from Encrochat. 

 

The essay establishes that evidence from Encrochat calls for a cautious 

evidential evaluation from the court with respect to the vagueness 

surrounding the measures that enabled access to the data and the absence of 

insight to the French operation. Furthermore the essay establishes that a 

casual evidential evaluation without considering the problematic sides of the 

evidence must be avoided. Ultimately the essay draws the conclusion that 

cases, in which the evidence exclusively consists of data from Encrochat, 
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should rarely lead to a conviction. Consequently, as a rule, some kind of 

supporting evidence is required which indicates that the defendant is guilty. 

Moreover, requisite investigation regarding the acquisition of evidence and 

regarding the individuals who took part in the encrochats should be 

presented from the prosecutor to provide the court with an adequate 

foundation for their evaluation of the evidence. Otherwise the right to a fair 

trial according to the European Convention on Human Rights is endangered 

and the procedure might be deficient relative to Swedish law. In connection 

with the conclusion, the essay discusses the potential influence that the 

criminal political debate has on the participants within the adjudication 

process regarding their view on evidence derived from Encrochat. 
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Sammanfattning 

Den markant ökade användningen av krypterade kommunikationstjänster 

inom kriminella nätverk i syfte att planera och dölja kriminella 

förehavanden gäckade länge brottsbekämpande myndigheter både i Sverige 

och på kontinenten. Av naturliga skäl var det därför en stor framgång när 

franska myndigheter i nära samarbete med Eurojust och Europol lyckades 

knäcka den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat under våren och 

sommaren år 2020. Genom det europeiska rättsliga samarbetet och 

möjligheten att framställa begäran om att ta del av bevismaterial från en 

annan medlemsstat i EU (En s.k europeisk utredningsorder) har därefter 

händelseutvecklingen i Sverige präglats av åtskilliga fällande domar 

baserade på material från Encrochat.  

 

Åberopandet av Encrochat-material och bevisvärdet av nämnda material har 

genomgående varit föremål för diskussion både i domstol och i det allmänna 

debattforumet. Stark kritik, framför allt från försvarsadvokater, har riktats 

mot bristen på insyn i och osäkerheten kring förfarandet bakom den franska 

operationen som ledde till dekrypteringen av Encrochat. Än så länge har 

Högsta domstolen inte avgjort frågan avseende tillåtligheten och värdet av 

Encrochat-bevisning varför det fortfarande kan påstås föreligga osäkerhet 

beträffande hur materialet ska bedömas och värderas inom ramen för den 

fria bevisprövningens princip. Uppsatsen har utifrån svensk gällande rätt 

avseende bevisning, tvångsmedel och processuella rättssäkerhetsgarantier 

undersökt och diskuterat relevanta problematiska aspekter i samband med 

åberopandet av bevisning från Encrochat. 

 

Uppsatsen slår fast att bevisning från Encrochat ger upphov till en 

genomgående försiktig bevisvärdering med hänsyn till osäkerheten 

beträffande dess åtkomst och bristen på insyn i åtgärderna bakom den 

franska operationen. Vidare konstateras att en alltför slentrianmässigt 

genomförd bevisprövning utan hänsyn till de problematiska aspekterna i 

samband med Encrochat-bevisning måste undvikas. Slutligen dras slutsatsen 
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att Encrochat-bevisning som regel sällan ensamt bör kunna ligga till grund 

för fällande dom. Det torde därmed som utgångspunkt krävas ytterligare 

stödbevisning som talar för att den tilltalade är skyldig. Dessutom bör det 

presenteras erforderlig utredning från åklagaren angående 

bevisinhämtningen samt om vilka övriga individer som deltagit i 

encrochattarna för att ge domstolen goda betingelser för sin bevisvärdering. 

En annan ordning än nyss angiven riskerar leda till brister i förhållande till 

svensk rätt och rätten till en rättvis rättegång såsom den uttrycks i 

Europakonventionen. Uppsatsen diskuterar avslutningsvis den hårda 

kriminalpolitiska debattens eventuella påverkan på rättstillämpningens syn 

på aktuell bevisning i ljuset av de senaste årens utveckling mot en hårdare 

reglerad straffrätt. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Under det senaste decenniet har antalet konstaterade fall av dödligt våld i 

Sverige ökat och år 2020 uppgick antalet till 124 vilket var en ökning på 13 

fall jämfört med året innan.1 Antalet minskade året därpå till 113 fall men 

faktum kvarstår att antalet fall fluktuerat runt en betydligt högre nivå under 

de senaste fem åren (2017-2021) än tidigare.2 I ljuset av upptrappningen har 

den kriminalpolitiska debatten blivit en större angelägenhet i den politiska 

diskursen och röster görs hörda för ett markant utökande av polisens 

resurser och befogenheter för att kunna bemöta den organiserade 

brottsligheten på ett adekvat sätt.3 Därför var belåtenheten stor bland många 

när 125 fängelseår dömdes ut år 2020 genom Stockholmspolisens 

utredningar kopplade till bevisning från den krypterade 

kommunikationstjänsten Encrochat.4 Encrochat-materialet har dock inte 

inhämtats av svenska myndigheter utan är ett resultat av Europols samarbete 

med fransk polis som utmynnade i att parterna lyckades knäcka de 

krypterade telefoner som använts för kommunikation i kriminella nätverk. 

Därigenom uppstod en möjlighet för polisen i andra länder att i realtid ta del 

av diskussioner mellan kriminella individer angående planerade brott. 

Tillgången till de krypterade meddelandena har enligt Polismyndigheten 

resulterat i att en mängd grova våldsbrott har kunnat förhindras.5 

Åberopande av bevismaterial från krypterade kommunikationstjänster vars 

meddelanden bevisligen inte är avsedda för allmän kännedom ger upphov 

till en mängd diskussioner ur juridisk synvinkel. Frågan blir huvudsakligen 

hur bevismaterialet ska betraktas ur ett rättsligt perspektiv och huruvida det 

faktum att materialet inte inhämtats under svenska myndigheters tillsyn ger 

upphov till rättsliga implikationer. Uppsatsämnet ter sig ännu mer intressant 

 
1 BRÅ (2020) s.11–12. 
2 BRÅ (2021) s.4, s.9–10. 
3 Polismyndighetens budgetunderlag, s.20-23 s.27–28. 
4 Polismyndigheten, 125 fängelseår. 
5 Polismyndigheten, Över 100 frihetsberövade efter Encrochat.  
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med beaktande av att HD så sent som förra året beslutade att inte meddela 

prövningstillstånd avseende ett fall där den klagande pekat på att Encrochat-

material inte borde tillåtas som bevisning.6 

1.2 Syfte 

Uppsatsen syftar undersöka de rättsliga möjligheterna att åberopa 

bevismaterial från Encrochat vars innehåll uppenbart inte är avsett för 

allmän kännedom och som därutöver inte inhämtats under svenska 

myndigheters tillsyn. Vidare syftar uppsatsen diskutera alla de komplexa 

avvägningar som uppstår vid diskussion rörande tillåtligheten av sådan 

bevisning.  

 

Uppsatsen innehåller en kritiskt inriktad rättsdogmatisk metod. Därmed 

beskrivs gällande rätt varpå slutsatserna om dess innehåll utmynnar i en 

fristående argumentation för att påvisa att rättsläget är otillfredsställande 

och därmed bör förändras.7 Därmed appliceras ett kritiskt (rättsstatligt) 

perspektiv på gällande rätt. 

1.3 Frågeställning 

- Är det möjligt enligt svensk gällande rätt att åberopa Encrochat-material 

inhämtat av utländska myndigheter som bevis i brottmål? 

- Vilka problem medför bevisningen och hur ska dessa fångas upp juridiskt? 

1.4 Avgränsning 

Av utrymmesmässiga skäl innehåller uppsatsen inte någon komparativ 

analys. Däremot innehåller uppsatsen komparativa inslag. Det förekommer 

referenser till praxis från Europadomstolen, dock utan någon 

genomgripande analys eller redovisning av bakgrund. Uppsatsen behandlar 

 
6 HD beslut B 2222–21. 
7 Kleineman s.40. 



 12 

enbart kommunikationstjänsten Encrochat. Art. 5 i Europakonventionen8 

(Rätt till frihet och säkerhet) samt egendomsskyddet i tilläggsprotokoll 19 

till Europakonventionen behandlas inte. Frågor om överskottsinformation 

utelämnas eftersom det inte är avgörande för Encrochat-bevisningens 

tillåtlighet eller värdering. 

1.5 Metod 

Med hänsyn till uppsatsens syfte och att majoriteten av materialet består av 

lagstiftning, praxis och förarbeten förefaller den rättsdogmatiska metoden 

vara mest adekvat för att besvara frågeställningen enligt svensk gällande 

rätt. Det ska erinras om att det råder viss oenighet angående den 

rättsdogmatiska metodens innebörd.10 I uppsatsen tillämpas en 

rättsdogmatisk metod där gällande rätt fastställs utifrån de allmänt erkända 

rättskällorna lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och rättsdogmatisk 

litteratur för att därefter tolkas och systematiseras.11 Uppsatsen kommer 

slutligen diskutera följderna av gällande rätt och rättstillämpning samt 

kritisera dess innehåll för att slutligen, de lege ferenda, föreslå ett förändrat 

synsätt.12 Empirisk metod tillämpas avseende avsnitt 2.4 där 

hovrättsavgöranden sammanfattas. 

1.6 Teori 

Utgångspunkten för det kritiska förhållningssättet till gällande rätt inom 

uppsatsområdet tas i teorin om den liberala rättsstaten13 i vilken den 

processuella rättssäkerheten14 i brottmål utgör en central faktor tillsammans 

 
8 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

Rom 4 november 1950, SÖ 1952:35; se även lagen (1994:1219) om den europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. 
9 Paris 20 mars 1952. I övrigt se fullständig hänvisning i föregående fotnot. 
10 Jfr Sandgren s.649. 
11 Kleineman s.21; Peczenik s.312; Jareborg s.8. 
12 Peczenik s.313; Lavin s.73; Kleineman s.36. 
13 Jfr Peczenik s.50–63. 
14 Ibid. s.89–100 för diskussion ang. rättssäkerhetskravet. 
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med en hög grad av förutsebarhet i maktutövningen. I rättsstaten måste all 

myndighetsutövning och rättskipning ske under lagarna.15 Med 

rättsstatsbegreppet avses både kraven som kännetecknar en rättsstat i 

formell mening16 och kraven som kännetecknar en rättsstat i materiell 

mening17, alltså med hänsyn till om rättsstatens förverkligande är etiskt 

godtagbart eller inte. Inom den processuella rättssäkerheten faller den 

enskildes möjlighet att försvara sig på adekvat sätt i en rättvis rättegång. 

Därmed kommer det genomgående i uppsatsen läggas stor vikt vid de 

juridiska instrument som bidrar till processuell rättssäkerhet och till att 

upprätthålla den liberala rättsstatens principer i brottmål. 

1.7 Material 

I uppsatsen kommer en traditionell rättsdogmatisk metod tillämpas varför 

materialet till grund för uppsatsen har sin utgångspunkt i de allmänt erkända 

rättskällorna lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och rättsdogmatisk 

litteratur.18 Tingsrättsavgöranden används enbart för bakgrund om 

Encrochat. Därutöver används endast praxis från överinstanserna. 

Hovrättsavgöranden saknar som utgångspunkt prejudikatvärde men får 

betydelse för rättsbildningen inom områden där prejudikat från HD 

saknas.19 Vidare används myndighetsskrifter i uppsatsen. Noteras bör att 

dessa skrifter inte i sig har formell rättslig status. Detta utgör dock inget 

problem för uppsatsen eftersom dessa källor huvudsakligen underbygger 

uppsatsen med bakgrund beträffande hur Encrochat-materialet har använts 

och beträffande brottsutvecklingen i Sverige. Slutligen används 

tidningsartiklar enbart för att förevisa uppsatsämnets aktualitet i media. 

Debattartiklar används för att åskådliggöra debatten mellan åklagarväsendet 

och försvarsadvokater avseende Encrochat. 

 
15 Ibid. s.52. 
16 Ibid. s.50–59. 
17 Ibid. s.60–61, s.63. 
18 Jareborg s.8.  
19 Prop. 2004/05:131 s.173. 
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1.8 Forskningsläge 

Eftersom Encrochat-bevisning fortfarande är ett relativt nytt fenomen i 

svensk processrätt har forskningen inte tagit fart på området. Ämnet har 

debatterats flitigt men det har ännu inte publicerats några vetenskapliga 

publikationer eller bedrivits forskning om Encrochat.  

 

Det har förekommit betydligt mer forskning och vetenskaplig publikation 

inom området för bevisning och avvisning av bevisning. Här nämns Ulf 

Lundqvists Laga och rättvis rättegång: om bevisförbud i rättspraxis och 

Peter Fitgers (m.fl) kommentarer i Rättegångsbalken. Sistnämnda verk 

förespråkar en restriktiv hållning till avvisning av bevisning. 

1.9 Disposition 

I avsnitt 2.1 förses läsaren med bakgrund om Encrochat, inhämtandet av 

Encrochat-materialet samt hur svenska myndigheter fick tillgång till 

materialet. I avsnitt 2.2 definieras rättssäkerhet varpå för uppsatsen 

relevanta rättssäkerhetsgarantier enligt svensk gällande rätt beskrivs. 

Därefter redogörs för svensk gällande rätt beträffande aktuella tvångsmedel 

samt görs en översiktlig beskrivning av de allmänna principer som gäller vid 

tvångsmedelsanvändning. Kapitel 2 avslutas med en redogörelse för utvalda 

hovrättsavgöranden avseende Encrochat-bevisning. I kapitel 3 besvaras 

frågeställningen i en analys utifrån olika perspektiv för att därefter 

sammanfattas med slutsatser i kapitel 4. 
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2. Bakgrund 

2.1 Encrochat 

Eurojust rapporterar i sin årliga rapport (2020) att fransk och holländsk polis 

samt rättsliga myndigheter tillsammans med Europol och Eurojust den 2 juli 

2020 presenterade resultaten av en gemensam utredning för att montera ner 

Encrochat. Encrochat beskrivs som ett krypterat telefonnätverk med utbredd 

användning bland kriminella nätverk utspridda över Europa. 

Encrochattelefoner garanterar fullständig anonymitet genom krypterat 

gränssnitt och den mobila enheten eftersom den saknar kamera, mikrofon, 

GPS och USB-port. Encrochattelefoner har ett dubbelt operativsystem där 

det krypterade gränssnittet undanhålls för att undgå upptäckt.20 Encrochat-

tjänsten utvecklades för att undanhålla information. Detta möjliggörs genom 

en funktion som automatiskt raderar meddelanden efter förutbestämt 

tidsintervall (burner-funktionen21) samt via funktioner som genom PIN-kod 

alternativt vid efterföljande misslyckade försök att låsa upp enheten med 

inkorrekt lösenord omedelbart och automatiskt raderar all data på enheten. 

Därmed kan komprometterande meddelanden om planerade eller utförda 

brott snabbt raderas. Enheten kan även raderas på distans av 

återförsäljaren.22  

 

Riksåklagaren beskriver Encrochat som ett företag som säljer “en krypterad 

kommunikationslösning via modifierade mobiltelefoner”. Kommunikation 

via Encrochat har enbart kunnat förekomma mellan användare med 

encrochattelefon.23 Encrochattelefoner är dyra och kräver abonnemang som 

kostar runt 30 000 kr per år.24 

 
20 Eurojust s.28. 
21 Svea hovrätts dom B 2251–21 s.9. 
22 Eurojust s.28. 
23 Riksåklagaren s.2; Göteborgs tingsrätt dom B 6923–20 s.12–13. 
24 Södertäljes tingsrätt dom B 1274–20 s.20. 
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2.1.1 Encrochat - Insatsen 

Sedan 2017 har fransk polis och rättsliga myndigheter undersökt 

encrochattelefoner eftersom telefonerna var ett regelbundet återkommande 

fynd vid insatser mot Organised Crime Groups. Dessutom upptäcktes att 

Encrochat opererade från servrar belägna i Frankrike. Så småningom 

lyckades myndigheterna komma förbi krypteringen och således få tillgång 

till användarnas korrespondens. 

 

Utifrån Encrochats globala omfattning bland kriminella nätverk bestämde 

sig franska myndigheter för att öppna ett case vid Eurojust. Datan hade 

insamlats genom åtgärder enligt fransk lag och franskt judiciellt 

bemyndigande. Delar av datan var dessutom relevant i pågående 

brottsutredningar vilket resulterade i omedelbara avbrott i pågående 

kriminella förehavanden inbegripet mordförsök och storskalig 

narkotikahandel. Informationsinsamlingen från Encrochat avslutades 13 juni 

2020 eftersom Encrochat insåg att tjänsten dekrypterats. 

 

Under april 2020 främjade Eurojust bildandet av ett Joint investigation team 

mellan Frankrike och Nederländerna i samarbete med Europol. Genom det 

judiciella samarbetet kunde informationsdelningen sträckas ut till andra 

länder berörda av de kriminella verksamheterna. Detta möjliggjordes genom 

Europeiska utredningsordrar. Genom Europols funktion som 

informationsnav skapades en säregen global insikt i den organiserade 

brottslighetens omfattning. Genom datan kunde Europol i realtid utreda 

miljontals meddelanden samt därefter säkerställa informationsutbytet till 

berörda länder. 

 

För svensk del har samarbetet, vid tiden för Eurojusts årliga rapport 2020, 

resulterat i ungefär 90 inledda utredningar varav många avser mord eller 

mordförsök, närmare 230 misstänkta individer hade frihetsberövats och 15 

fällande domar med fängelsestraff på upp till 14 år hade meddelats.25 

 
25 Eurojust s.28–30 (avser hela avsnittet). 
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2.1.2 Encrochat - bevisinhämtningen 

Det var främst franska myndigheter som fick tillgång till dekrypterad data 

från Encrochat genom åtgärder baserade på fransk lagstiftning. Därefter har 

Encrochat-materialet hamnat i svenska brottsutredningar genom att svenska 

åklagare utfärdat europeiska utredningsordrar med begäran om att få 

tillgång till materialet. Detta har skett genom lagen (2017:1000) om en 

europeisk utredningsorder (LEU) som innehåller bestämmelser för 

genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av 

den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga 

området (direktiv 2014/41).26  

 

En europeisk utredningsorder avser i aktuellt fall ett beslut i Sverige av en 

åklagare under förundersökning eller brottmålsrättegång innebärande att en 

utredningsåtgärd ska vidtas i en annan medlemsstat i EU i syfte att inhämta 

bevisning (1 kap. 3 § 1 LEU). En utredningsåtgärd kan avse inhämtande av 

bevis som finns hos en myndighet (1 kap. 4 § första stycket 11 LEU). Denna 

punkt aktualiseras eftersom den hänför sig till utredningsordrar som avser 

redan befintlig information hos myndigheter, i vårt fall franska myndigheter. 

1 kap. 4 § 11 LEU omfattar handlingar som behöriga myndigheter i en 

medlemsstat redan har tillgång till (art. 1.1 andra stycket samt art. 10.2 a i 

direktiv 2014/41). Behöriga myndigheter är de som medlemsstaten anmält 

som behöriga enligt art. 33.1 a (direktiv 2014/41) vilket för svensk del är 

åklagare alternativt domstol. En utredningsorder för en utredningsåtgärd 

enligt aktuell punkt får utfärdas av åklagare (2 kap. 1 § LEU). Åtgärden kan 

även gälla uppgifter i databaser hos polisiära och rättsliga myndigheter vars 

tillgänglighet är direkt för exempelvis en åklagare under pågående 

brottsutredning (se art. 10.2 b i direktiv 2014/41).27 En utredningsorder 

avseende åtgärd enligt 1 kap. 4 § 11 LEU får endast erkännas och 

verkställas om gärningen i utredningsordern motsvarar brott enligt svensk 

 
26 Riksåklagaren s.2. 
27 Prop. 2016/17:218 s.240–241. 
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lag samt om övriga villkor som gäller för motsvarande åtgärd i svensk 

förundersökning eller brottmålsrättegång är uppfyllda (3 kap. 4 § LEU).  

 

Här ska påpekas att dessa utredningsordrar endast inneburit krav att ta del av 

redan existerande material. Det som förefaller mer intressant är att 

utlämnande av uppgifter beträffande den tekniska metod som tillämpats av 

franska myndigheter för att inhämta Encrochat-materialet är straffbart enligt 

fransk rätt.28 

 

Den tekniska metoden bakom inhämtandet av Encrochat-materialet kvarstår 

okänd.29 

2.2 Rättssäkerhetsgarantier 

2.2.1 Rättssäkerhet - Processuell rättvisa 

I uppsatsen behandlas begreppet rättssäkerhet uteslutande ur processuellt 

perspektiv. Rättssäkerhet definieras som alla principer och lagregler 

hänförliga till svenskt brottmålsförfarande som syftar säkerställa den 

tilltalades rätt till en rättvis rättegång inför en opartisk domstol vars 

bevisvärdering vilar på den fria bevisprövningens princip med tillgång till 

alla relevanta fakta.30  

2.2.2 Principen om fri bevisprövning 

Den svenska processrättsliga utgångspunkten för bevisning regleras genom 

principen om fri bevisprövning. Principen består av två delar. Den ena delen 

avser parterna (processförande) i rättegången och innebär att vederbörande 

får åberopa all tillgänglig bevisning. Detta utgör den fria bevisföringen. Den 

andra delen består av den fria bevisvärderingen som istället hänför sig till 

domstolen och innebär att värdet av presenterad bevisning prövas fritt av 

 
28 Riksåklagaren s.2–3. 
29 Svea hovrätts dom B 3203–21 s.6.; Riksåklagaren s.11. 
30 Jfr Peczenik s.89–100 för diskussion ang. rättssäkerhetskravet. 
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domaren utan någon i lag föreskriven regel om bevisvärdering.31 Principen 

om fri bevisprövning implicerar således att all bevisning oavsett karaktär 

eller ursprung som utgångspunkt är tillåten i svensk domstol. 

 

Rätten ska efter samvetsgrann prövning av allt som förekommit avgöra vad i 

målet är bevisat (35 kap. 1 § rättegångsbalken (RB)). Bestämmelsen 

kodifierar den fria bevisprövningen. Om huvudförhandling genomförts i ett 

mål ska domen grundas på vad som förekommit vid denna (30 kap. 2 § 

första stycket RB) (omedelbarhetsprincipen). Därmed sätts en gräns för 

vilken bevisning som faller inom den fria bevisprövningens princip enligt 

35 kap. 1 § RB. Utöver detta är möjligheterna i realiteten små att avvisa 

bevisning. 

 

Det framgår dock omständigheter i 35 kap. 7 § RB under vilka rätten får 

avvisa bevisning. Här aktualiseras främst punkten (3) om att beviset 

uppenbart skulle bli utan verkan. Detta innebär att beviset inte ska kunna 

bidra till att förändra bevisvärdet totalt sett rörande ett specifikt bevistema 

så att tillräcklig bevisning uppnås eller inte längre anses föreligga samt att 

detta ska vara uppenbart. HD har slagit fast att ett bevis helt måste kunna 

frånkännas värde för att kunna avvisas med stöd av bestämmelsen, något 

HD beskriver som mycket svårt att i förväg uttala sig om.32 Notera 

bestämmelsens fakultativa karaktär varför det ligger inom domstolens 

behörighet att avvisa bevisning. En domstol kan aldrig göra sig skyldig till 

rättegångsfel (se 49 kap. 14 § 4 RB, 59 kap. 1 § 4 RB) genom att tillåta 

bevisning. Däremot kan avvisning av bevisning konstituera rättegångsfel.33 

Bland avvisningsgrunderna saknas förbud mot bevisning anskaffad illegalt. 

Därmed får även bevismaterial som anskaffats på otillbörligt eller olagligt 

sätt åberopas vid brottmålsrättegång. Detsamma gäller bevisning vars 

ursprung är oklart.34 Betydelsen av bevisningens ursprung eller åtkomst 

 
31 NJA 2021 s.286 p.7; Åklagarmyndigheten, Fri bevisprövning. 
32 NJA 2021 s.286 p.8 (jfr NJA 2007 s.547). 
33 Mellqvist s.503. 
34 NJA 2021 s.286 p.7. 
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faller inom domstolens fria bevisvärdering och är därmed irrelevant för 

bedömningen av bevisningens tillåtlighet.35  

2.2.3 Övriga processuella rättssäkerhetsgarantier   

Ur svenskt konstitutionellt perspektiv utgör 2 kap. 11 § andra stycket 

regeringsformen (RF) en viktig garant för en rättvis rättegång. Det framgår 

att en rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid samt att 

domstolsförhandlingar ska vara offentliga. Kraven liknar de i 

Europakonventionen som utgör gällande rätt i Sverige (2 kap. 19 § RF). I 

art. 6 i Europakonventionen framgår rätten till en rättvis rättegång som 

innefattar en mängd processuella krav på rättegången. Artikeln föreskriver 

envar rätten till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid inför en 

oavhängig och opartisk domstol upprättad enligt lag (art. 6.1 i 

Europakonventionen). Därutöver följer en lista i art. 6.3 i 

Europakonventionen med vissa uppräknade minimirättigheter hänförliga till 

den tilltalade i brottmål. Den tilltalade ska ha möjlighet att förhöra vittnen 

åberopade mot honom och själv få andra vittnen inkallade och förhörda på 

samma villkor som vittnen åberopade mot honom (art. 6.3 d i 

Europakonventionen) (Kontradiktionsprincipen36). I art. 8 i 

Europakonventionen framgår rätten till skydd för privat- och familjeliv 

innebärande att envar har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt 

hem samt sin korrespondens. Inskränkningar i denna rättighet får meddelas i 

lag förutsatt att det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle utifrån vissa 

uppräknade intressen såsom statens säkerhet eller förebyggande av brott 

(art. 8.2 i Europakonventionen). 

 

Dessa ovan redogjorda bestämmelser utgör grunden för en rättvis rättegång 

enligt svensk rätt.37 

 

 
35 NJA 2011 s.638 p.18. 
36 Jfr Bergholtz s.1–2, s.8, s.16. 
37 NJA 2021 s.286 p.9. 
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Av 2 kap. 6 § RF framgår att var och en är skyddad mot undersökning av 

“(...) annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller 

upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande”. Envar är 

dessutom gentemot staten skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten utan samtycke om det innebär övervakning eller kartläggning av 

enskilds personliga förhållanden (2 kap. 6 § andra stycket RF). 

Inskränkningar beträffande dessa rättigheter kan meddelas genom lag (2 

kap. 20 § första stycket 2 RF) utifrån förutsättningarna angivna i 2 kap. 21 § 

RF (Se också 2 kap. 22-24 §§ RF). Detta grundläggande skydd är relevant 

för uppsatsen eftersom Encrochat-material avser meddelanden som 

uppenbart inte varit avsedda för allmän insyn. Dock finns det begränsningar 

i skyddet och här aktualiseras framför allt straffprocessuella bestämmelser 

om hemliga tvångsmedel. Dessa möjliggör upptagande av information från 

förtroliga försändelser och innebär en direkt inskränkning i den personliga 

integriteten. 

 

HD har på ett förtjänstfullt sätt sammanfattat Europadomstolens ställning till 

tillåtligheten av specifik bevisning genom att konstatera att 

Europadomstolen i flera avgöranden fastställt att detta primärt är en fråga 

för nationella rättsordningar. Europadomstolen har konstaterat att det kan 

vara tillåtet att åberopa bevisning inhämtad i strid med Europakonventionen, 

förutsatt att det inte införskaffats i strid med tortyrförbudet (art. 3 i 

Europakonventionen).38 Uppsatsämnet aktualiserar inte tortyrförbudet. 

Därmed åligger det lagstiftaren och rättstillämpningen i Sverige att avgöra 

tillåtligheten av Encrochat-bevisning. 

2.3 Tvångsmedel  

Enligt Polisrättsutredningens slutbetänkande (1995) innefattar begreppet 

tvångsmedel direkta ingripanden mot person alternativt egendom som 

företas i myndighetsutövning och utgör ett intrång i en persons rättssfär.39 

 
38 NJA 2011 s.638 p.17, p.21, p.24. 
39 SOU 1995:47 s.137. 
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2.3.1 Aktuella tvångsmedel 

I 27 kap. RB regleras hemliga tvångsmedel. Hemlig avlyssning av 

elektronisk kommunikation (HAK) innebär att meddelanden som överförs 

alternativt har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät till eller från 

telefonnummer alternativt annan adress avlyssnas eller tas upp i hemlighet 

genom tekniska hjälpmedel (27 kap. 18 § första stycket RB). Detta för att 

kunna återge innehållet i meddelandena. HAK får genomföras under 

förundersökning om; brottet inte föreskriver lindrigare straff än fängelse i 

två år (1), brott som avses i 27 kap. 2 § andra stycket 2-7 (2), annat brott om 

det utifrån omständigheterna kan antas att straffvärdet överstiger fängelse i 

två år (4) och försök, förberedelse eller stämpling till brott enligt (1) eller (2) 

om sådan gärning är straffbelagd (3) (27 kap. 18 § andra stycket RB). 

 

Tillstånd till HAK ger även rätt till hemlig övervakning av elektronisk 

kommunikation (HÖK) enligt 27 kap. 19 § RB varför åklagaren normalt inte 

behöver ansöka om tillstånd för båda dessa tvångsmedel (27 kap. 18 § tredje 

stycket RB).40 HÖK innebär hemligt inhämtande av uppgifter om; 

meddelanden som överförs eller har överförts i elektroniska 

kommunikationsnät till eller från ett telefonnummer alternativt annan adress 

(1), vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom 

visst geografiskt område (2) eller i vilket geografiskt område viss 

elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits (3). Genom 

HÖK får meddelanden som avses i första punkten hindras från att nå fram. 

HÖK får tillgripas under förundersökning vid; brott med minimistraff på 

fängelse i sex månader (1), vissa uppräknade brott (2), brott som avses i 27 

kap. 2 § andra stycket 2-7 RB (3) eller vid försök, förberedelse eller 

stämpling till brott enligt (1)-(3) förutsatt att sådan gärning är straffbelagd 

(4) (27 kap. 19 § tredje stycket RB).  

 

 
40 Prop. 2011/12:55 s.69. 
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HAK och HÖK får som utgångspunkt endast ske om misstankegraden 

skäligen misstänkt uppnås och åtgärden betraktas vara av synnerlig vikt för 

utredningen (27 kap. 20 § första stycket RB).   

2.3.2 Ny tillfällig lag om hemlig dataavläsning 

Lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning (LHDA) trädde som 

tidsbegränsad lag (t.o.m mars 2025) i kraft den 1 april 2020.41 Hemlig 

dataavläsning innebär att uppgifter avsedda för automatiserad behandling tas 

upp i hemlighet med tekniskt hjälpmedel i ett avläsningsbart 

informationssystem (1 § LHDA). Hemlig dataavläsning får, förutsatt att det 

är av synnerlig vikt för utredningen (och annat inte följer av 6 § första 

stycket LHDA), ske under förundersökning för; brott vars lindrigaste straff 

är fängelse två år (1), brott enligt 27 kap. 2 § andra stycket 2-7 RB (2), annat 

brott om det utifrån omständigheterna kan antas att straffvärdet överstiger 

två års fängelse (4) och försök, förberedelse eller stämpling till brott enligt 

(1)-(2) om gärningen är straffbelagd (3) (4 § första stycket LHDA). 

Utgångspunkten är att hemlig dataavläsning endast får avse ett 

avläsningsbart informationssystem som används av någon skäligen 

misstänkt för brottet (4 § andra stycket LHDA, se också 4 § tredje stycket 

LHDA och 5 § LHDA). Övriga grunder för hemlig dataavläsning behandlas 

inte. 

2.3.3 Allmänna principer för tvångsmedelsanvändning 

Enligt svensk rätt ska vissa i praxis utbildade allmänna principer alltid 

iakttas inför beslut om tvångsmedelsanvändning.42 Nedan förklaras dessa 

principer kort. 

 
41 Åklagarmyndigheten, Hemlig dataavläsning; Prop 2019/20:64 s.101. 
42 Prop. 1988/89:124 s.26. 
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2.3.3.1 Ändamålsprincipen 

Principen innebär att myndigheters befogenhet att tillgripa tvångsmedel ska 

vara bunden till ändamålet lagstiftaren anvisat. I straffprocessuell 

lagstiftning anges för vilka ändamål varje tvångsmedel är avsett. Därmed får 

straffprocessuella tvångsmedel användas enbart för ändamålet som ligger 

bakom beslutet.43 Principen återfinns inte explicit i lag men anses följa av 2 

kap. 21 § RF som berör vilka inskränkningar som får göras i fri- och 

rättigheterna i 2 kap. RF.44  

 

2.3.3.2 Behovsprincipen 

Behovsprincipen implicerar att tvångsmedel endast får tillgripas om det är 

nödvändigt utifrån syftet med åtgärden och resultatet inte kan åstadkommas 

med mildare metoder. Tvånget som nyttjas ska vara verkningsfullt genom 

att leda till att avsett resultat åstadkoms (se 8 § första stycket polislagen 

(1984:387)). Behovsprincipen begränsar myndigheters 

tvångsmedelsanvändning till fall när det föreligger ett konkret behov och en 

mindre ingripande åtgärd inte är tillräcklig.45 

 

2.3.3.3 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen handlar om en slutlig avvägning av olika 

intressen inför ett beslut om tvångsmedel. Åtgärden ska beträffande art, 

styrka, räckvidd och varaktighet stå i skälig proportion till vad som kan 

uppnås genom den. Därmed får tvångsmedel tillgripas endast om skälen för 

åtgärden uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för den som 

utsätts för tvångsmedlet eller för något annat motstående intresse46 (Jfr 24 

kap. 1 § RB, 27 kap. 1 § RB och 3 § LHDA).47  

 
43 Ibid. s.26–27. 
44 Westerlund s.24. 
45 Prop. 1988/89:124. s.26; Westerlund s.23. 
46 Prop. 1988/89:124 s.26–27; Westerlund s.23–24. 
47 Åklagarmyndigheten, Proportionalitetsprincipen. 
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2.4 Praxis 

I avsaknad av avgörande från HD beträffande tillåtligheten och värdet av 

Encrochat-bevisning har hovrättspraxis vuxit fram. I avsnittet redogörs kort 

för några hovrättsavgöranden. 

2.4.1 Svea hovrätts dom B 3203-21   

Den tilltalade yrkade på avvisning av Encrochat-bevisning samt 

återförvisning av målet. Hovrätten konstaterade att avvisning av bevisning 

inte aktualiserades på någon grund. Betydelsen av Encrochat-materialets 

åtkomst samt ursprung bedöms genom domstolens fria bevisvärdering. 

Hovrätten konstaterade att skäl för återförvisning saknades. Encrochat-

materialet erhölls av fransk polis varpå materialet efter begäran tillfördes 

utredningen i Sverige. Frankrike hade inte inhämtat materialet på svensk 

åklagares anmodan. Den hemliga dataavläsningen skedde inte efter svensk 

åklagares beslut. Förbudet mot att använda material från hemlig 

dataavläsning när åklagaren felaktigt meddelat tillstånd, var således inte 

tillämpligt (17 § tredje stycket LHDA). Hemlig dataavläsning skedde 

varken efter beslut av svensk åklagare eller svensk domstol.48 Den tilltalade 

frikändes av hovrätten mot bakgrund av brister i åklagarens utredning och 

oklarheterna om åtkomsten till Encrochat-bevisningen då denna utgjorde 

den avgörande bevisningen i målet.49 

2.4.2 Hovrättens för Västra Sverige dom B 1858-21 

Den tilltalade yrkade på avvisning av Encrochat-bevisning. Skäl saknades 

för att avvisa bevisningen.50 Encrochat-bevisningen hade inhämtats från 

Frankrike genom en europeisk utredningsorder avseende bevis som 

verkställande myndighet redan förfogade över. Inga svenska 

rättssäkerhetsgarantier för tvångsmedel kringgicks. Den tilltalades 

invändning om att suveränitetsprincipen kränkts genom tillämpande av 

 
48 Svea hovrätts beslut B 3203–21. 
49 Svea hovrätts dom B 3203–21. 
50 Hovrättens för Västra Sverige beslut B 1858–21. 
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franskt tvångsmedel på svenska medborgare i Sverige saknade relevans. 

Sättet bevisningen tillförts målet på ansågs inte påverka bedömningen av 

rättegångens legitimitet utifrån art. 6 i Europakonventionen. Skäl saknades 

att frånkänna bevisningen betydelse eller verkan. Hovrätten menade dock att 

det fanns skäl att behandla Encrochat-bevisningen med viss försiktighet. 

Sammantaget ansåg hovrätten att även med en försiktig prövning av 

bevisvärdet så gick det att komma till tillförlitliga slutsatser.51 

2.4.3 Svea hovrätts dom B 1090-21 

Hovrätten anförde att bevisvärdet av Encrochat-material krävde en försiktig 

bedömning utifrån att de tilltalade inte personligen deltog i chattarna, att det 

inte fullständigt utreddes vilka individer som fanns bakom användarnamnen 

som deltog och att konversationerna primärt skedde efter brottet. Många av 

chattarna var ofullständiga. Hovrätten beaktade dock samtidigt att 

användarna borde utgått ifrån att dialogerna skett under så stark kryptering 

att innehållet skulle förbli dolt för myndigheter varför hovrätten menade att 

det saknades skäl att helt bortse från Encrochat-materialet. Hovrätten fann 

att Encrochat-materialet styrkte övrig utredning som talade för att gärningen 

föregåtts av grundlig planering med avsikt att döda målsäganden.52 

 
51 Hovrättens för Västra Sverige dom B 1858–21. 
52 Svea hovrätts dom B 1090–21. 
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3. Analys 

3.1 I förhållande till principen om fri bevisprövning  

Vid en första anblick kan den fria bevisprövningens princip antyda att svaret 

på min frågeställning är enkelt eftersom den uttryckligen accepterar all 

bevisning oavsett karaktär och ursprung. Därmed lyder svaret kort att 

Encrochat-bevisning, som inhämtats från eller med hjälp av utländska 

myndigheter, får åberopas som bevis i svenskt brottmål. Uppsatsen syftar 

dock inte besvara en sådan basal frågeställning. Uppsatsen syftar snarare 

diskutera problematiken som följer av den fria bevisprövningen. Principen 

om fri bevisprövning kommer därför problematiseras i förhållande till 

bevismaterial som uppenbarligen inte varit avsett för allmän kännedom. 

Vidare kommer principen även kontrasteras i förhållande till sättet som 

bevismaterialet inhämtats på, i synnerhet då det inte skett under svenska 

myndigheters tillsyn.  

 

Avvisningsgrunderna i 35 kap. 7 § RB torde sällan aktualiseras. Som 

nämndes ovan aktualiseras eventuellt paragrafens tredje punkt, att bevis får 

avvisas om det uppenbart skulle bli utan verkan. HD har uttalat att ett bevis 

helt ska kunna frånkännas sitt värde för att kunna avvisas utifrån aktuell 

avvisningsgrund.53 Mot bakgrund av att HD uttryckt att det är svårt att i 

förväg uttala sig om värdet av bevisning samt mot bakgrund av att en 

domstol inte kan göra sig skyldig till rättegångsfel genom att tillåta viss 

bevisning54, torde därför avvisningsgrunden i 35 kap. 7 § 3 RB sällan 

aktualiseras. Därutöver torde det faktum att avvisning av bevisning i vissa 

fall kan konstituera rättegångsfel55 innebära att domstolar i allmänhet inte är 

benägna att ta den risken. 

 
53 NJA 2021 s.286 p.8 (jfr NJA 2007 s.547). 
54 Mellqvist s.503.  
55 Ibid. 
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3.2 Möjligheten till insyn  

Ett uppenbart problem med Encrochat-bevisning är att det fortfarande är 

okänt vilka åtgärder franska myndigheter tillgrep för att inhämta Encrochat-

materialet. Som nämndes ovan är det straffbart enligt fransk rätt att lämna ut 

uppgifter om den tekniska metod som tillämpats av franska myndigheter vid 

inhämtandet av Encrochat-materialet.56 Detta medför en osäkerhet 

beträffande vilka rättssäkerhetsgarantier som uppfylldes vid åtgärderna. 

Därmed blir det svårt att avgöra vilka krav enligt folkrätten och svensk rätt 

som uppfyllts. Principen om ömsesidigt erkännande57 samt direktivet om en 

europeisk utredningsorder implicerar att medlemsstater ska godta och 

verkställa europeiska utredningsordrar från andra medlemsstater utan 

materiell prövning eller liknande ingående kontroll.58 Dessutom har varje 

medlemsstat i EU rätt att skydda sina metoder för brottsbekämpning. Det 

finns ingen skyldighet för medlemsstaterna att röja sina metoder i samband 

med att man lämnar ut bevisning inhämtad enligt landets nationella 

lagstiftning. Detta följer av att det straffrättsliga samarbetet ligger utanför 

EU.59 

 

Därmed blir det svårt att få insyn i hur franska myndigheter burit sig åt vid 

inhämtningen av Encrochat-bevisning. Detta kvarstår som en av de mest 

framträdande bristerna eftersom det utesluter en prövning av legaliteten i de 

bakomliggande åtgärderna. 

3.3 Svenska tillståndsregler 

Eftersom det saknas insyn i dekrypteringen av Encrochat blir det svårt att 

dra paralleller till någon svensk motsvarighet avseende hemliga 

tvångsmedel. Frågan om ett sådant förfarande som tillämpats i Frankrike 

hade varit möjligt att genomföra i Sverige enligt svenska tillståndsregler för 

 
56 Riksåklagaren s.2–3. 
57 Jfr Mål 120/78. 
58 Prop. 2016/2017:218 s.57. 
59 Jfr Riksåklagaren s.11. 
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hemliga tvångsmedel förblir ännu obesvarad. Detta ter sig onekligen 

problematiskt eftersom det, oaktat den fria bevisföringen, påverkar 

domstolens möjlighet att genomföra adekvat bevisvärdering då den saknar 

utredning om hur bevisningen erhållits. Detta torde i allmänhet sänka 

bevisvärdet och resultera i en försiktig bevisvärdering. 

3.4 Kritik från försvarare 

Många försvarsadvokater har kritiserat Encrochat-bevisning. Framför allt 

har kritik riktats mot sättet som bevisningen inhämtats från Frankrike för att 

därefter hamna i svenska brottmålsrättegångar. Försvarsadvokater har 

argumenterat för att de hemliga tvångsmedlen inte har tillämpats på enskilda 

enheter utan har istället läst av alla enheter som använder Encrochat varför 

Frankrike utövat exekutiv jurisdiktion på svenskt territorium utan svenskt 

samtycke. Vidare har kritik framförts mot bristen på insyn i tekniken bakom 

inhämtandet av bevisningen, det ofta bristfälliga materialet och risken för att 

bevismaterialet har manipulerats. Många försvarsadvokater önskar se HD ta 

upp frågan om Encrochat-bevisning för att bedöma dess tillåtlighet och för 

att avgöra hur bevisningen ska värderas.60 

 

Flera chefsåklagare menar att Frankrike inte olovligen utövat jurisdiktion på 

svenskt territorium eftersom servern med bevisningen fanns i Frankrike. 

Nämnda chefsåklagare menar även att vi inte måste ha kunskap om hur de 

franska myndigheterna åtkommit materialet för att det ska kunna användas i 

Sverige. Bevisningen påstås ha tagits fram i enlighet med fransk lag. 

Därmed menar chefsåklagarna att principen om ömsesidigt erkännande, 

alltså att vi inom det europeiska rättsliga samarbetet erkänner varandras 

rättsliga avgöranden, medför att bevisningen får användas i Sverige. 

Chefsåklagarna pekar på den fria bevisprövningen och HD:s praxis61 i 

vilken framgår att parterna får åberopa bevisning som inte åtkommits i 

föreskriven ordning eller vars ursprung är oklart som argument för 

 
60 Advokaten s.44. 
61 NJA 2021 s.286 p.7. 
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Encrochat-materialets tillåtlighet. Eftersom bevisningen hämtats in genom 

europeiska utredningsordrar avseende redan befintligt bevismaterial hos 

franska myndigheter menar chefsåklagarna att svensk lagstiftning om 

hemliga tvångsmedel inte blir tillämpligt såsom försvarsadvokaterna 

påstår.62 

3.5 Problem med bevismaterialet 

Oaktat tillåtligheten av Encrochat-bevisning kvarstår vissa problem med 

bevismaterialet. De problematiska aspekterna som följer vid åberopande av 

Encrochat-bevisning kommer diskuteras i detta avsnitt. Inledningsvis 

diskuteras praktiska problem varpå de mer strikt juridiska problemen 

diskuteras. 

 

3.5.1 Burner-funktionen m.m 

Ett av de mer uppenbara problemen vid åberopande av Encrochat-bevisning 

är den s.k burner-funktionen. Genom burner-funktionen raderas 

meddelanden automatiskt utifrån ett förinställt tidsintervall.63 Därmed följer 

en naturlig ovisshet angående vilka meddelanden som mottagaren verkligen 

tagit del av respektive inte hunnit ta del av.64 I en brottmålsrättegång är det 

relevant att ta reda på huruvida den tilltalade verkligen hade insikt om vissa 

för åtalet bärande omständigheter i samband med genomförandet av den 

åtalade gärningen. Burner-funktionen försvårar domstolens möjligheter att 

med säkerhet veta vilken information den tilltalade har tagit del av och 

således vilka eventuella insikter denne har haft i samband med gärningens 

utförande. Därutöver finns det även andra potentiella brister i Encrochat-

bevisning. Det förekommer ofta att meddelanden presenteras i fel ordning 

vilket försvårar bevisvärderingen.65 Att ta del av en chatt i vilken 

meddelanden presenteras i felaktig ordningsföljd kan vara avgörande för på 

vilket sätt informationen tolkas på. Detta i kombination med att det ofta 

 
62 Angervåg (2021). 
63 Svea hovrätts dom B 2251–21 s.9. 
64 Jfr Ibid. 
65 Jfr Ibid. 
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finns ett s.k informationsbortfall66 (meddelanden saknas) bidrar till att 

försvåra domstolens bevisvärdering och öppnar upp för missförstånd och 

felaktig tolkning.  

 

3.5.2 Gemensamt ägda encrochattelefoner 

En annan utmaning med Encrochat-bevisning är att fastställa vem som är 

ägare till encrochattelefonen. Ännu viktigare är att avgöra vem som står 

bakom användarnamnen samt vem som har författat meddelandena. Det har 

i praxis förekommit att tilltalade påstår att en encrochattelefon inte är deras 

eller att den ägs gemensamt av flertal individer. Många gånger har ett sådant 

delat ägandeskap i och för sig bedömts vara rimligt med hänsyn till 

kostnaden på en encrochattelefon med tillhörande abonnemang.67 Oaktat 

rimligheten innebär sådant påstående att det kan påstås föreligga rimligt 

tvivel angående vem som författat eller tagit del av olika meddelanden. 

Därmed måste domstolen grundligt överväga vad som talar för respektive 

emot att den tilltalade står bakom meddelandena, utifrån den utredning som 

åklagaren förmår presentera. Gemensamt ägande kan dock ifrågasättas 

eftersom det torde medföra svårigheter för användarna att avgöra med vem 

man kommunicerar med vid olika tillfällen. Dessutom förutsätter det 

implicit att delägarna bor nära varandra för att undvika att meddelanden 

raderas innan telefonen levereras till avsedd mottagare. Det kan vidare 

argumenteras för att personer som planerar brott inte skulle göra så om de 

inte var säkra på att kommunikationen uteslutande sker mellan individer 

involverade i brottsplanen.68  

 

Sammantaget står det klart att Encrochat-material ofta innebär en mängd 

praktiska problem som domstolen måste hantera. Det framgår av redan 

etablerad hovrättspraxis att ovan exempel försvårar bevisvärderingen varför 

Encrochat-bevisning kräver en försiktig bedömning.69 Frågan blir därmed 

 
66 Jfr Ibid; Hovrättens för Västra Sverige dom B 1858–21 s.4; Svea hovrätts dom B 1090–

21 s.11. 
67 Jfr Svea hovrätts dom B 3203–21 s.13. 
68 Svea hovrätts dom B 2251–21 s.11. 
69 Hovrättens för Västra Sverige dom B 1858–21 s.4; Svea hovrätts dom B 1090–21 s.11. 
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vad det egentliga bevisvärdet av Encrochat-material blir. Detta måste 

naturligtvis bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet varför 

domstolens bevisvärdering av nämnda material kommer variera från fall till 

fall. Den för rättstillämpningen viktigaste aspekten vid värdering av 

Encrochat-material blir därmed att vara medveten om den försiktiga 

prövning som materialet ger upphov till. Vad som till varje pris av 

rättssäkerhetsskäl måste undvikas är en alltför slentrianmässigt utförd 

bevisprövning i vilken domstolen inte i tillräckligt stor mån tar hänsyn till 

den problematik som omgärdar materialet. 

 

3.5.3 Juridiska problem 

Encrochat-material ger även upphov till problem ur rättsligt perspektiv. En 

uppenbar brist med Encrochat-materialet är det faktum att art. 6.3 d i 

Europakonventionen riskerar undermineras. Den tilltalade har enligt art. 6.3 

d i Europakonventionen rätt att förhöra vittnen åberopade mot denne samt 

själv få vittnen inkallade och förhörda på samma villkor som vittnen 

åberopade mot vederbörande. Vid åberopande av Encrochat-material saknar 

den tilltalade som regel möjlighet att höra de personer som deltagit i 

chatten.70 Detta beror till stora delar på ovan nämnda svårigheter avseende 

identifiering av individer bakom användarnamnen. Oaktat svårigheterna 

avseende identifikation är detta att betrakta som en brist i rättegången. 

Försvaret kan således inte ifrågasätta materialet på lämpligt sätt. Därigenom 

påverkas också domstolens bevisvärdering av materialet eftersom rätten inte 

ges goda betingelser för sin prövning av presenterad utredning. Därmed 

torde det åligga åklagaren (som har bevisbördan) att presentera så pass 

utförlig utredning om materialets inhämtande och individerna bakom 

användarnamnen att rätten ges goda betingelser för sin bevisvärdering 

samtidigt som försvaret får möjlighet att ifrågasätta materialet på ett mer 

adekvat sätt. I ett fall i Svea hovrätt hade åklagaren inte presenterat 

bevisning om vilka som som legat bakom de andra användarnamnen i 

encrochattarna utöver användarnamnet som använts av den tilltalade. Trots 

 
70 Jfr Hovrättens för Västra Sverige dom B 1858–21 s.4. 
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den tilltalades begäran om att få reda på vem som låg bakom ett visst 

användarnamn hade åklagaren inte presenterat utredning om detta vilket 

rätten ansåg vara anmärkningsvärt mot bakgrund av att det i tingsrätten 

blivit klart att det hos NOA fanns material för att genomföra sådan 

utredning avseende användarnamnen i chattarna. Hovrätten konstaterade 

dessa omständigheter vara brister i utredningen.71 I samma mål menade 

hovrätten att det var oklart hur Encrochat-bevisningen åtkommits samt om 

förfarandet genomförts i överensstämmelse med svensk eller annat lands 

lag. Hovrätten menade att försvarets möjligheter att angripa dessa frågor 

varit beroende av upplysningar från åklagare och polis. Eftersom sådana 

upplysningar saknades i väsentliga delar var försvarets möjligheter att 

utifrån god information konkret bemöta och kritisera bevisningen starkt 

begränsade. Hovrätten menade att detta hade effekter på domstolens 

bevisvärdering av Encrochat-materialet.72 

 

3.5.4 Konsekvenser för bevisvärderingen 

Genom att övriga identiteter bakom användarnamn förblir oklara förnekas 

den tilltalade sina rättigheter enligt art 6.3 d i Europakonventionen. Detta 

påverkar rättens möjligheter att pröva värdet av presenterad bevisning 

eftersom utredningen samt försvarets möjligheter att ifrågasätta bevisningen 

inte varit tillfredsställande. Bedömningen enligt art. 6 i Europakonventionen 

omfattar processen i sin helhet och Europadomstolen har uttalat att det är en 

angelägenhet för nationella rättsordningar att bedöma vilken utredning som 

får presenteras i en nationell domstol. Därmed kan det vara legitimt att lägga 

fram bevisning som åtkommits i strid med Europakonventionen.73 Värdet av 

Encrochat-bevisning torde mot bakgrund av svensk praxis och praxis från 

Europadomstolen kräva en extra försiktig bedömning utifrån det faktum att 

det åtkommits genom okonventionella eller rent av okända metoder utan 

regelmässiga rättssäkerhetsgarantier för den enskilde.74 Som framgår ovan 

 
71 Jfr Svea hovrätts dom B 3203–21 s.13–14. 
72 Ibid. s.9. 
73 Schenk p.46; P.G. p.76; Jfr NJA 2011 s.638 p.17. 
74Allan p.52; Jfr NJA 2011 s.638 p.19. 
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har ett sådant försiktigt synsätt tillämpats ett flertal gånger av hovrätter i 

förhållande till Encrochat-bevisning.75  

 

3.5.5 Kringgående av gällande rätt 

Vidare är det problematiskt att Frankrike genomfört någon typ av 

dataavläsning avseende mobila enheter i Sverige. Av ovan redovisad praxis 

framgår att Sverige inte framställt någon utredningsåtgärd till Frankrike 

avseende verkställande av hemlig dataavläsning eller annat hemligt 

tvångsmedel (1 kap. 3 § 1 LEU, 1 kap. 4 § 6 LEU). Således har Frankrike 

agerat utan svenskt lagstöd. Det krävs svenskt samtycke för att Frankrike 

ska få utöva sådan exekutiv jurisdiktion på svenskt territorium.76 Vidare ska 

nämnas att utgångspunkten för hemlig dataavläsning är att det krävs att det 

föreligger någon typ av brottsmisstanke (Jfr 4 § andra-tredje stycket LHDA, 

se dock 5 § LHDA) (Jfr motsvarande reglering för HAK och HÖK i 27 kap. 

20 § RB). Här verkar det som att franska myndigheter i många fall 

genomfört dataavläsning av telefoner i Sverige utan konkret 

brottsmisstanke, utan lagstöd eller godkännande (se 3 kap. 4 § LHDA, 3 

kap. 8-9 §§ LHDA). Svensk brottsutredande myndighet hade inte kunnat 

genomföra hemlig dataavläsning i Sverige utan brottsmisstanke (jfr dock 5 § 

LHDA). Att göra så innebär att rättigheterna i 2 kap. 6 § RF inskränks utan 

lagstöd vilket bryter mot förutsättningarna för begränsning av aktuella 

rättigheter enligt 2 kap. 20 § RF. Därmed kan det med goda skäl 

argumenteras för att Sverige (tillsammans med Frankrike) genom att hämta 

in redan befintligt bevismaterial från Frankrike, som ursprungligen kommer 

från genomförande av hemliga tvångsmedel i Sverige utan lagstöd, kringgår 

svensk lag och grundlag. Trots att utredningsordrarna från Sverige inte 

explicit innefattar begäran om verkställande av tvångsmedel av Frankrike på 

svensk mark så blir det i själva verket exakt det som sker. Visserligen har 

Frankrike redan genomfört åtgärderna för att inhämta bevisningen men 

problemet kvarstår att det inte kan säkerställas huruvida Frankrike gjort 

detta grundat på konkret brottsmisstanke eller inte. Att tillgripa hemliga 

 
75 Hovrättens för Västra Sverige dom B 1858–21 s.4; Svea hovrätts dom B 1090–21 s.11. 
76 Henriksen s.91. 
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tvångsmedel i Sverige utan konkret brottsmisstanke strider mot gällande rätt 

och grundlag. Därmed blir det problematiskt för Sverige att, utan närmare 

insyn i eller vetskap om metoden bakom Frankrikes bevisinhämtning, 

begära in bevismaterial som sedan används i svenska brottmålsrättegångar. 

Oaktat det nyss anförda innebär dock den fria bevisföringen att även 

bevisning vars ursprung är oklart eller som åtkommits illegalt får 

åberopas.77 Istället får dessa förhållanden bedömas genom domstolens fria 

bevisvärdering.78  

 
77 NJA 2021 s.286 p.7. 
78 NJA 2011 s.638 p.18; Jfr Svea hovrätts beslut B 3203–21. 
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4. Slutsatser 

Mot bakgrund av ovan redogjorda problem hänförliga till Encrochat-

bevisning borde därför sådan bevisning sällan ensamt kunna ligga till grund 

för en fällande dom. Det torde som regel krävas ytterligare stödbevisning 

som visar att den tilltalade är skyldig. Att grunda fällande dom enbart på 

Encrochat-bevisning torde mot bakgrund av osäkerheten beträffande dess 

åtkomst och ursprung vara att betrakta som en allvarlig brist i förhållande 

till svensk rätt och rätten till en rättvis rättegång. Det stora genombrott som 

dekrypteringen av Encrochat innebar för brottsbekämpningen i Sverige och 

på kontinenten tenderar att kasta skugga över viktiga rättsstatliga principer. 

På den ena sidan finns statens ansvar för och intresse av att beivra brott. På 

den andra sidan finns intresset av att upprätthålla principer och lagregler 

som garanterar rättssäkerheten i straffprocessrätten. Statens intresse av att 

förhindra brott får inte gå så långt att rättssäkerheten och den tilltalades 

möjligheter att försvara sig eftersätts. Europadomstolen har påpekat att 

statens i och för sig starka intresse av brottsutredning inte får drivas så långt 

att kärnan i den enskildes möjligheter att försvara sig själv bortfaller.79  

 

Oaktat den diskussionen anser jag dock mot bakgrund av vad som anförts 

ovan avseende problemen och osäkerheten med Encrochat-bevisning att 

sådan bevisning sällan ensamt torde kunna ligga till grund för en fällande 

dom med hänsyn till det höga beviskravet i brottmål. Därmed bör det som 

utgångspunkt krävas stödbevisning som pekar på att den tilltalade är skyldig 

för att säkerställa den enskildes möjligheter och rätt att försvara sig själv i 

en rättvis rättegång. Avslutningsvis är det av rättssäkerhetsskäl oerhört 

väsentligt att erforderlig utredning avseende åtgärderna bakom 

inhämtningen av Encrochat-materialet och avseende övriga deltagare i 

encrochattarna presenteras av åklagaren för att ge rätten goda betingelser för 

sin bevisvärdering. Därmed är jag av den åsikten att Encrochat-bevisning i 

betydligt större utsträckning bör ge upphov till en försiktigare 

 
79 Bykov p.93. 
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bevisvärdering utifrån en genomgripande och fullständig utredning 

avseende bevismaterialets alla problematiska aspekter. 

4.1 Avslutande diskussion 

Det torde enligt min mening inte gå att utesluta att rådande hårda 

kriminalpolitiska klimat påverkar rättstillämpningens syn på Encrochat-

bevisning. Påtryckningarna från politiskt håll avseende kraftigare tag i den 

svenska kriminalpolitiken har redan resulterat i en utveckling mot en 

hårdare reglerad straffrätt. Slopad straffrabatt för unga lagöverträdare, 

ändrad mordparagraf i syfte att öka utdömda livstidsstraff och en lag som 

möjliggör åtkomst av krypterad kommunikation (LHDA) utgör endast några 

exempel på de senaste årens utveckling mot en skärpt straffrätt. I ljuset av 

denna utveckling och utifrån ovan redovisade statistik om konstaterade fall 

av dödligt våld menar jag att det inte helt kan uteslutas att rättstillämpningen 

i någon mån påverkas. Den här tanken är av uppenbara skäl inte empiriskt 

grundad utan syftar snarare väcka diskussion rörande de problematiska 

aspekter som följer av en allt strängare syn på straffrätten. Det går inte att 

med någon slags säkerhet överhuvudtaget slå fast huruvida så är fallet att 

rättstillämpningens aktörer påverkas av den hårdare tonen i den 

kriminalpolitiska debatten till att oftare se mellan fingrarna vid värdering av 

tveksamt åtkommet bevismaterial. Dock bör den viktiga diskussionen 

rörande förhållandet mellan samhällets intresse av att beivra brott och den 

enskildes möjligheter att försvara sig själv i en rättvis rättegång inte 

negligeras i ljuset av genombrotten med Encrochat. Det måste till varje pris 

säkerställas att åberopat bevismaterial värderas på erforderligt sätt utifrån 

omständigheterna i det enskilda fallet. 
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