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103 33 STOCKHOLM 

 

 

 

 

Hemställan om att regeringen föreskriver möjlighet att från polis och åklagare 

lämna ut förundersökningsprotokoll i elektronisk form till försvarare  

 

 

Hemställan 

 

Sveriges advokatsamfund hemställer att regeringen, enligt 2 kap. 20 § polisdatalagen 

(2010:361) och 18 § polisdataförordningen (2010:1155), föreskriver att fler än enstaka 

personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling (elektroniskt 

utlämnande) till advokater som är försvarare i brottmål. Genom ett sådant undantag 

möjliggörs elektroniskt utlämnande av förundersökningsprotokoll från polis och åklagare 

till försvarsadvokater i ett förestående eller pågående brottmål. 

 

Advokatsamfundet hänvisar härvid även till det yttrande som Datainspektionen har avgett 

inom ramen för det samråd som skett med Polismyndigheten i Skåne angående 

elektroniskt utlämnande av förundersökningsprotokoll från polisen till försvarare (se 

bilaga). 

 

 

Skäl 

 

Övergången till elektronisk informationshantering inom rättsväsendet har nu pågått sedan 

1996, även om det är först under de senare åren som arbetet intensifierats och fått 

praktiskt genomslag. Rättsväsendets arbete med ett effektivare informationsflöde 

(Rättsväsendets informationsförsörjning, RIF) innebär bland annat att handlingar av olika 
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slag inte längre ska behöva ges in i pappersform (”utskrift” eller ”avskrift”). Som ett led i 

arbetet med ett elektroniskt informationsflöde i brottmålsprocessen har åklagare under 

våren 2012 börjat ge in stämningsansökningar och förundersökningsprotokoll till 

domstolarna på elektronisk väg. Sedan den 1 juli i år har också kravet i 45 kap. 7 § 

rättegångsbalken (RB) på att protokoll eller anteckningar från förundersökningen ska ges 

in till rätten i utskrift tagits bort. Därmed finns det numera inte något hinder mot att 

åklagaren till domstolen ger in de aktuella handlingarna enbart i elektronisk form.  

 

Enligt 23 kap. 21 § fjärde stycket RB har den misstänkte eller dennes försvarare rätt att på 

begäran få en avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Har en 

offentlig försvarare förordnats för den misstänkte, ska en avskrift utan särskild begäran 

lämnas eller sändas till försvararen. Denna bestämmelse har inte ändrats på sätt som gäller 

för åklagares ingivande av bl.a. förundersökningsprotokoll till domstolen.  

 

Advokatsamfundet har, under tidigare kontakter med Justitiedepartementet, understrukit 

vikten av att offentlig försvarare alltid ska ha rätt att få del av förundersökningen eller 

delar av den på samma sätt som åklagaren. 1 Särskilt i omfattande mål är det en väsentlig 

skillnad om förundersökningen presenteras i elektronisk form eller i pappersform. 

Försvararen är på samma sätt som åklagaren beroende av att ha ett hanterbart underlag 

inför prövningen i rätten, men det är lika viktigt att alla rättens aktörer får del av 

förundersökningen med samma kvalitet (i fråga om både text, diagram, skisser, 

fotografier, m.m.).   

 

Hittills har polisen, vid åklagarledda förundersökningar där offentlig försvarare förordnats 

innan åtal väckts, normalt lämnat förundersökningsprotokollet (FUP) till den offentlige 

försvararen i samband med slutdelgivning (23 kap. 18 § RB), medan det normalt är 

domstolen som tillställer FUP till försvarare när vid polisledda förundersökning där 

offentlig försvarare förordnas efter att åtal har väckts.  

                                                           
1
 Att försvarare som skrivit ut förundersökning som erhållits i elektronisk form har rätt till ersättning av statliga 

medel för utskriften, framgår av Svea hovrätts beslut den 2 september 2011 i mål Ö 2818-11 samt 

Advokatsamfundets yttrande i målet från den 14 juli 2011. Se även Högsta domstolens avgörande i  

mål Ö 4349-05. 
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Advokatsamfundet har nu av ledamöter, som huvudsakligen är verksamma som försvarare 

i brottmål, uppmärksammats på att tidigare använda rutiner där försvararna från polisen 

erhållit förundersökningsprotokoll eller dokumentation av annan utredning som en datafil 

(pdf) eller i annan elektronisk form inte längre anses möjligt, eftersom elektroniskt 

utlämnande av förundersökningsprotokoll till försvarare anses strida mot 

personuppgiftslagen (PuL).  

 

Den problematik som uppenbarligen i dag finns kring utlämnande av förundersökning i 

elektronisk form direkt till försvarare, har också konstaterats i det yttrande som 

Datainspektionen nyligen tillställt Advokatsamfundet, inom ramen för det samråd som 

skett med Polismyndigheten i Skåne angående elektroniskt utlämnande av 

förundersökningsprotokoll från polisen till försvarare. 

 

Advokatsamfundet gör ingen annan bedömning av rättsläget än den som Datainspektionen 

gjort. Det står därmed klart att det saknas uttryckligt författningsstöd för att lämna ut 

förundersökningsprotokoll elektroniskt (på medium) till försvarare.  

 

Advokatsamfundet har även uppmärksammats på att det nuvarande rättsläget i några fall 

också har inneburit svårigheter för den misstänkte att få en rättvis rättegång, genom att 

parterna inte kan anses likställda i processen (equality of arms) till följd av hanteringen av 

förundersökningsprotokoll. Principen om likställdhet kan uttryckas så att den tilltalade i 

brottmål inte får ha sämre möjlighet än åklagaren att utföra sin talan inför domstolen. För 

att den tilltalade inte ska ha sämre möjlighet att försvara sig krävs att den tilltalade får del 

av förundersökningsprotokollet på ett sätt som är lika hanterbart som åklagaren får. Som 

ovan nämnts är detta särskilt viktigt i omfattande mål där förundersökningen utgör 

hundratals, eller till och med tusentals sidor i förundersökningsprotokollet.  

  

Eftersom det saknas uttryckligt lagstöd för att polis ska kunna utlämna 

förundersökningsprotokoll i elektronisk form till försvarare, och då detta hinder mot 

elektroniskt utlämnande i förlängningen leder till begränsningar av den tilltalades rätt till 

en rättvis rättegång (art. 6 EKMR) och även föranleder praktiska problem för försvaret av 
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misstänkta och tilltalade, anser Advokatsamfundet att legala förutsättningar måste skapas 

för att förundersökningsprotokoll ska kunna lämnas ut elektroniskt från polis och åklagare 

till försvarare.  

 

Enligt 2 kap. 20 § polisdatalagen (2010:361) får enstaka personuppgifter lämnas ut på 

medium för automatiserad behandling. Regeringen får dock meddela föreskrifter om att 

uppgifter får lämnas ut på sådant medium även i andra fall. I 18 § polisdataförordningen 

(2010:1155) har regeringen angett att fler än enstaka personuppgifter får lämnas ut på 

medium för automatiserad behandling till konkursförvaltare, Justitiekanslern, 

Brottsförebyggande rådet, Europol, Interpol, och en utländsk myndighet som ansvarar för 

bekämpning av penningtvätt eller finansiering av särskilt allvarlig brottslighet under 

förutsättning att det inte är olämpligt. Uppgifter får dock inte lämnas ut på medium för 

automatiserad behandling om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften 

kan komma att behandlas i strid med personuppgiftslagen. 

 

Försvarare kan enligt undantaget i Datainspektionens föreskrifter (DIFS 1998:3, numera 

DIFS 2010:1) behandla enstaka personuppgifter om lagöverträdelser elektroniskt trots det 

förbud som gäller enligt 21 § PuL, då det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna 

försvaras.2 Även om det föreligger en rätt för mottagaren att behandla personuppgifterna, 

får polisen uppenbarligen inte lämna ut mer än enstaka personuppgifter på automatiskt 

medium om det inte meddelats ett undantag. Att endast enstaka personuppgifter får 

lämnas ut, innebär därför att omfattande förundersökningar med många personuppgifter 

inte kan lämnas ut i elektronisk form, utan att det finns ett undantag. Advokatsamfundet 

anser därför att ett sådant undantag måste göras för försvarare i polisdataförordningen. 

 

Att regeringen kan göra ett sådant undantag i förordningsform framgår också uttryckligt i 

regeringens proposition 2009/10:85 Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande 

verksamhet (s. 186), där det anges att regeringen bör ha möjlighet att i förordning medge 

utlämnande på medium för automatiserad behandling även i fråga om förundersökning 

                                                           
2
 Dessutom gäller enligt DIFS undantag också då behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för kontroll 

av att jävssituation inte föreligger i advokatverksamhet eller annan juridisk verksamhet. 
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eller annan utredning enligt bestämmelserna i 23 kap. RB till försvarare eller annat 

juridiskt biträde, men att något sådant undantag för försvarare emellertid inte har 

meddelats. 

 

 

Sammanfattning 

  

Eftersom det således endast är genom regeringens föreskrifter om undantag för 

elektroniskt utlämnande som en förundersökning eller annan utredning enligt 

rättegångsbalkens regler om förundersökning kan lämnas ut till försvarare, hemställer 

Advokatsamfundet – med hänvisning till Datainspektionens yttrande – att regeringen i 

polisdataförordningen föreskriver att undantag även ska gälla förundersökningsprotokoll 

och liknande utredning (23 kap. RB) som utlämnas i elektronisk form från polis eller 

åklagare till advokat som är försvarare för misstänkt eller tilltalad i brottmål. 

 

Med beaktande av att övergången till elektronisk informations- och dokumenthantering nu 

tillämpas i stort sett inom hela rättsväsendet, är det utomordentligt viktigt med en 

föreskrift om undantag även såvitt avser försvarare. Ett skyndsamt möjliggörande av 

elektronisk överföring av förundersökningsprotokoll är även motiverat av 

rättssäkerhetsskäl. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Anne Ramberg 

Generalsekreterare    
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Samråd om elektroniskt utlämnande av förundersök
ningsprotokoll från polisen till försvarare 

Polismyndigheten i Skåne har i begäran om samråd efterfrågat Datainspek
tionens syn på polisens möjlighet att elektroniskt utlämna förundersök-
ningsmaterial till försvarare och andra juridiska biträden. Polismyndigheten 
har även frågat om elektroniskt utlämnande kan ske till enskild som önskar ta 
del av allmän handling. 

I Datainspektionens yttrande berörs enbart de rättsliga möjligheterna att ut
lämna personuppgifter elektroniskt. Frågor om säkerhet vid personuppgifts
behandling berörs inte. Vid ett utiämnande måste givetvis även säkerheten 
bedömas av den som är personuppgiftsansvarig. 

Möjligheten för andra än myndigheter att behandla personuppgifter 
som rör brott 
Ett elektroniskt utlämnande förutsätter att mottagaren har rätt att behandla 
personuppgifterna i elektroniskt form. Första frågan blir därför viiken rätt 
försvarare eller enskilda har att behandla personuppgifter som rör brott. 

Enligt 21 § personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) är det förbjudet för andra än 
myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm
mer får meddela föreskrifter om undantag från förbudet. Regeringen får även 
i enskilda fall besluta om undantag från förbudet eller överlåta åt tillsyns
myndigheten att fatta sådana beslut. Bestämmelsen har sin grund i Data
skyddsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 
oktober 7995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandUng av 
personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifier). Enligt artikel 8 punkt 
5 får behandling av uppgifter om lagöverträdelser, brottmålsdomar eller sä-

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5 
Webbplats: www.datainspektionen.se 

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se 
Telefon: 08-657 61 00 
Telefax: 08-552 86 52 



kerhetsåtgärder utföras endast under kontroll av myndigheter. Kontrollen kan 
ersättas av lämpliga och specifika skyddsregler i den nationella lagstiftningen. 

Datainspektionen har bemyndigats i 9 § personuppgiftsfÖrordningen 
(1998:1191) att föreskriva om undantag från förbudet i 21 § PuL. I Datainspek
tionens foreskrifter (DIFS 1998:^) om undantag från förbudet för andra än 
myndigheter att behandla personuppgifter om lagöverträdelse har Datainspek
tionen meddelat vissa undantag från förbudet i 21 § PuL. Av intresse här ar 
punkten d) som anger att om behandlingen avser endast enstaka uppgift som 
är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande 
eller försvaras i ett enskilt fall så får den behandlas trots förbudet i 21 § PuL. 

Datainspektionen avvisade den 12 maj 2003 (dnr 757-2003) en ansökan från 
försvarare som begärde undantag från förbudet i 21 § PuL för att kunna att få 
del av en mycket omfattande förundersökning (14 000 sidor) i elektronisk 
form. Anledningen till att ansökan avvisades var att Datainspektionen ansåg 
att försvararna omfattades av undantaget i föreskriften. I beslutet uppgavs att 
syftet med undantaget var att göra det möjligt för bl. a. advokater att behandla 
personuppgifter om klienter som exempelvis är misstänkta för brott. Vidare 
angavs att det också är möjligt att behandla uppgifter om eventuella medåta
lade om det är nödvändigt för försvaret av klienten. 

Med stöd av undantaget i föreskriften kan således både försvarare, parter och 
juridiska biträden behandla förundersökningsprotokoll elektroniskt. Att för
undersökningen kan innehålla mer än enstaka personuppgifter har i sam
manhanget inte någon betydelse, då undantaget avser möjligheten att hantera 
uppgifter om lagöverträdelser enligt 21 § PuL. Även i omfattande förunder
sökningar är antalet lagöverträdelser normalt begränsade. Att inte mer än 
enstaka uppgifter om lagöverträdelser får hanteras hindrar däremot att nya 
uppgiftssamlingar skapas utifrån exempelvis ett antal förundersöknings pro
tokoll. 

För s.k. ostrukturerat material enligt 5 a § PuL är inte 21 § PuL tillämplig. Be
handling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedd att ingå i en sam
ling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underiätta sök
ning efter eller sammanställning av personuppgifter är enligt bestämmelsen 
ostrukturerat material. Enligt den s.k. missbruksregeln i 5 a § andra stycket 
PuL, får behandling av personuppgifter i ostrukturerat material inte ske om 
det innebär en kränkning av den registrerades personliga integritet. Bedöm
ningen av vad som är en kränkning enligt missbruksregeln bygger på en in-
tresseawägning i det enskilda fallet. Som utgångspunkt för bedömningen 
bör frågor ställas om i vilket sammanhang uppgifterna förekommer, för vilket 
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syfte de behandlas, vilken spridning de har fått eller har riskerat att få och vad 
behandlingen kan leda till. (Prop. 2005/06:173, s. 27). 

Enligt polisdatalagen (2010:̂ 61) är 5 a § PuL inte tillämplig på polisens per
sonuppgiftsbehandling i den brottsbekämpande verksamheten. Dessutom 
ingår förundersökningen i polisens strukturerade ärendehantering och är 
därför att bedöma som strukturerad i polisens hantering. Det hindrar inte att 
förundersökningen kan bedömas på annat sätt när den ska behandlas av en
skilda. Förundersökningar, sedda isolerat var fÖr sig, torde normalt ha karak
tären av ostrukturerat material. Det innebär att det oftast blir missbruksregeln 
som avgör om en enskild får behandla förundersökningar i elektronisk form. 
En avvägning mellan intresset av att behandla förundersökningen i elektro
nisk form och det integritetsintrång det kan innebära för den enskilde, måste 
därför ske i det enskilda fallet. I denna avvägning ska beaktas att uppgifter 
om brott normalt är att betrakta som särskilt integritetskänsliga. Omfattande 
förundersökningar kan däremot vara strukturerade så att de påtagligt under
lättar sökning efter eller sammanställning av personuppgifter Det innebär att 
de inte kan lämnas ut till enskilda om de inte omfattas av något undantag från 
förbudet för andra än myndigheter att behandla personuppgifter som rör 
brott enligt 21 § PuL. 

Notera att det inte handlar om rätten att ta del av förundersökningar, utan om 
möjligheten att få del av dem i elektronisk form. 

Elektroniskt utlämnande av förundersökningar 
Sedan 1 mars 2012 reglerar polisdatalagen (2010:̂ 61) (PDL) polisens person
uppgiftsbehandling i dess brottsbekämpande verksamhet. 12 kap. 20 § PDL 
anges att enstaka personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad 
behandling. Skälet att begränsa polisens möjlighet att lämna ut annat än en
staka personuppgifter på medium för automatiserad behandling anges i fö
rarbetena vara att den automatiserade behandlingen anses särskilt riskfylld ur 
integritetssynpunkt. Mottagaren har möjlighet att bearbeta och samköra upp
gifterna med andra informationskällor och det ökar riskerna för att uppgifter
na behandlas i strid med de grundläggande reglerna om dataskydd {prop. 
2009/10:85 S.1S5). 

Regeringen, som har möjlighet att meddela undantag från bestämmelsen, har 
i 18 § polisdataförordningen (2010:1155) angett att fler än enstaka personupp
gifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till konkursför
valtare, Justitiekanslern, Brottsförebyggande rådet, Europol, Interpol, och en 
utländsk myndighet som ansvarar för bekämpning av penningtvätt eller fi
nansiering av särskilt allvarlig brottslighet under förutsättning att det inte är 
olämpligt. Uppgifter får inte lämnas ut på medium för automatiserad behand-
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ling om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften kan 
komma att behandlas i strid med personuppgiftslagen. 

Det är något oklart vad som avses med enstaka personuppgifter. I författ
ningskommentaren till 2 kap 20 § PDL (prop. 2009/10:85 s. 333̂  kommenteras 
innebörden av begreppet enstaka. "Ordet enstaka används här med en annan 
innebörd än i vanligt språkbruk. När personuppgifter förekommer i en eller ett 
fåtal handlingar är bestämmelsen inte avsedd att utgöra ett hinder mot att 
handlingarna lämnas ut genom t.ex. ett e-postmeddelande. Det förhållandet 
att en handling, t.ex. en lista över telefonnummer, innehåller ett större antal 
personuppgifter hindrar inte att handlingen lämnas ut med stöd av paragrafen. 
Bestämmelsen är också avsedd att ge stöd for utlämnande av t.ex. ett ärende 
eller delar av ett ärende där personuppgifter förekommer". I avsnittet 12.4 Elek
troniskt utlämnande på annat sätt än genom direktåtkomst s. 186 anges ut
lämnande av en förundersökning till försvarare eller annat juridiskt biträde 
som exempel på vad Regeringens kan föreskriva undantag för 

Många förundersökningar avser endast enstaka lagöverträdelser, men det är 
inte ovanligt att de innehåller många personuppgifter Exempel på brott där 
det ofta kan förekomma många personuppgifter är kreditbedrägerier, barn
pornografi, koppleri och försäljning av narkotika. Dessa exempel visar att det 
inte är frågan om harmlösa personuppgifter Om alla förundersökningar skul
le anses innehålla enbart enstaka personuppgifter skulle det urholka det in
tegritetsskydd som polisdatalagen ger Det synes inte heller vara lagstiftarens 
tanke, eftersom det i förarbetena är just försvararnas möjUghet att få del av 
förundersökningsprotokoll som ges som exempel på det som regeringen kan 
föreskriva undantag för Att det anges att ärenden kan lämnas ut i sin helhet 
kan bero på att ett ärende hos polisen ofta anses motsvara ett K-nummer (en 
anmälan). En mindre förundersökning innehåller oftast bara en eller ett par 
K-nummer, medan omfattande förundersökningar oftast innehåller många K-
nummer 

Equality of arms 
Rätten till en rättvis rättegång, ofta betecknad som rätten till fair trial, stadgas 
i artikel 6 i Europakonventionen. Var och en ska vid prövningen av hans civila 
rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara 
berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en 
oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Utmärkande för en 
rättvis rättegång är att parterna är likställda i processen. Principen brukar 
benämnas equality ofarms. I brottmål gäller även att den som är oskyldig inte 
ska kunna dömas för brott (in dubio pro reo), därför tippar i viss mån lik
ställdheten över till den tilltalades förmån i brottmål. Principen om likställd-
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het kan uttryckas så att den tilltalade i brottmål inte får ha sämre möjlighet än 
åklagaren att utföra sin talan inför domstolen. 

Europakonventionen gäller sedan 1995 som svensk lag. Enligt 2 kap. 23 § re
geringsformen får lag eller annan föreskrift inte meddelas i strid mot Sveriges 
åtagande på grund av konventionen. 

För att den tilltalade inte ska ha sämre möjlighet att försvara sig krävs det att 
den tilltalade får del av förundersökningsprotokollet på ett sätt som är lika 
hanterbart som åklagaren får. Särskilt i omfattande mål är det väsentlig skill
nad om förundersökningen presenteras i elektronisk form eller på papper. 

Slutsats 
Försvarare kan enligt undantaget i Datainspektionens föreskrifter (DIFS 
1998:3) behandla enstaka personuppgifter om lagöverträdelser elektroniskt 
trots förbudet i 21 § PuL då det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska 
kunna försvaras. Att förundersökningen innehåller mer än enstaka person
uppgifter hindrar inte en sådan behandling. Detsamma gäller misstänkt, mål
säganden och deras juridiska biträde. Annan enskild som inte omfattas av 
något undantag i DIFS 1998:3 kan behandla personuppgifter som rör brott om 
materialet är att bedöma som ostrukturerat och behandlingen inte är integri
tetskränkande för den registrerade. 

Även om det föreligger en rätt för mottagaren att behandla personuppgifterna 
får polisen inte lämna ut mer än enstaka personuppgifter på automatiskt me
dium om det inte meddelats ett undantag. Att enstaka personuppgifter får 
lämnas ut kan, även om ordet enstaka ska tolkas i vid mening, inte innebära 
att omfattande förundersökningar med många personuppgifter kan lämnas ut 
i elektronisk form utan att det finns ett undantag. För försvarare har något 
undantag inte meddelats. 

Att försvarare inte kan få del av förundersökningsprotokoll i samma form som 
åklagaren kan innebära en kränkning av rätten till en rättvis rättegång. Tolk
ningen av bestämmelsen om vad polisen kan lämna ut i elektronisk form mås
te ändå vara generell, eftersom det inte anges något om mottagaren i 2 kap. 20 
§ PDL. Hänsyn kan därför inte tas till principen om equality ofarms när be
stämmelsens omfattning bedöms. Det är istället genom möjligheten att före
skriva undantag som de som har ett berättigat intresse att från polisen få mer 
än enstaka personuppgifter i elektronisk form kan få sitt intresse tillgodosett. 
Datainspektionens uppfattning är att försvarare och parter bör erhålla ett så
dant undantag. Samrådsyttrandet översänds för kännedom till Justitiedepar
tementet och Advokatsamfundet. 
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Göran Gräslund i närvaro av 
chefsjuristen Hans-Olof Lindblom, tillsynschefen Britt-Marie Wester och 
juristerna Maria Karlströms och Katarina Tullstedt (föredragande) 

Göran Gmslunc 
Katarina Tullstedt 
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