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ÄKTHET,  TILLFÖRLITLIGHET OCH KONTROLL-
ERBARHET 
– NÅGOT OM DE NYA ELEKTRONISKA URKUNDERNA
Av Gustav Wiklander1

Samhällslivet är beroende av att vi kan lita på att handlingar av visst slag är vad 
de framstår att vara. En avgörande faktor när man ska ta ställning till en handling 
och dess innehåll är handlingens härkomst. Man måste kunna förvissa sig om att 
handlingen verkligen härrör från dess upphovsman, d.v.s. att handlingen är äkta.

För att främja tilliten till vissa typer av handlingar, s.k. urkunder, !nns stra"-
bestämmelser i 14 kap. brottsbalken, bl.a. brottet urkundsförfalskning (14 kap. 1 § 
brottsbalken). Den 1 juli 2013 !ck detta lagrum en ny lydelse. En central nyhet är 
att även elektroniska handlingar numera i vissa fall omfattas av det stra"rättsliga 
skyddet. 

I denna artikel diskuteras vissa följder av reformen. En analys av regleringen 
av de elektro niska handlingarna visar att regleringen resulterat i vissa tillämp-
ningssvårigheter vilket medfört ett osäkert rättsläge. Författaren argumenterar 
också för att det kan ifrågasättas om den aktuella regleringen i dagsläget fyller sitt 
egentliga syfte, eftersom brottets skyddsintresse – allmänhetens tillit till vissa typer 
av handlingar – inte tillmätts tillräcklig betydelse vid reformen.

1. INLEDNING
1.1 BEHOVET AV ATT FÖRMEDLA UPPGIFTER VIA HANDLINGAR
Skriftliga avtal, legitimationshandlingar och intyg av olika slag är alla exempel 
på handlingar som är av betydelse för att rättslivet och den allmänna omsätt -
ningen ska fungera. För att kommunikation via dylika handlingar ska fylla sitt 
syfte krävs att det går att lita på riktigheten av de uppgifter som dessa förmed-
lar.2 Sanktioner måste därför kunna riktas mot den som förfalskar handlingar 
med visst innehåll. 

1 Juriststudent vid Stockholms universitet och artikelredaktör för Juridisk Publikation.  Artikeln 
bygger på delar av författarens examensuppsats Äkthet, tillförlitlighet och kontrollerbarhet – 
översyn vad angår straffansvar vid förfalskning av elektroniska handlingar, m.m. Författaren vill 
rikta ett stort tack till artikelns anonyma fackgranskare för träffande och värdefulla kommentarer. 
�� 7I� 0IRE� ,SPQUZMWX� Q�¾��� &VSXXWFEPOIR�� )R� OSQQIRXEV��� 7XSGOLSPQ� NERYEVM� ������
BrB 14 kap., s. 2.
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I Sverige utgörs det stra!rättsliga skyddet mot förfalskning av handlingar 
sedan mitten av 1900-talet av brottet urkundsförfalskning. Detta stadgande 
tillkom i en tid när formen för mänsklig kommunikation3 såg helt annorlunda 
ut jämfört med i dag.4 De äldre reglerna har därför främst varit inriktade på 
förfalskning av handlingar i pappersform – e-post, sms och handlingar som 
skapats i ordbehandlingsprogram har däremot sannolikt inte omfattats av den 
stra!rättsliga regleringen.5 Detta har orsakat problem eftersom dessa sätt att 
kommunicera i stor utsträckning har ersatt postförsändelser, skrivmaskiner 
och telegrafer.

Informationsteknologins betydelse för förfalskningsbrottens utformning har 
varit uppmärksammat av den svenska lagstiftaren i nära 30 år.6 Det var dock 
inte förrän den 1 juli 2013 som en uppdaterad bestämmelse med ett nytt, 
utvidgat urkundsbegrepp trädde i kraft.7 Reformen är den första materiella 
ändringen som vidtagits vad avser urkundsförfalskning sedan brottet infördes 
i stra"agen 1948. Reformens syfte var i första hand att anpassa förfalsknings-
brotten till dagens kommunikation för att på så sätt skapa ett skydd som bättre 
motsvarar nutida behov.8

1.2 ARTIKELNS INNEHÅLL
Den genomförda reformen har berört urkundsförfalskning i #era avseenden. 

3 Urkundsförfalskning handlar om mänsklig kommunikation i form av förmedling av uppgifter. 
Att människor kan lita på sådana uppgifter som förmedlats av andra är givetvis eftersträvansvärt. 
Detta underlättas om uppgiftens utställare inte är anonym. Det mänskliga talet utgör en omedel-
bar form av kommunikation, till skillnad från uppgiftslämnande genom skriftväxling vilket är en 
medelbar JSVQ�EZ�OSQQYRMOEXMSR�� NJV�1EHIPIMRI�0}JQEVGO��3Q�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK��7XSGOLSPQ�
1971, s. 48 f. 
�� 7I�X�I\��TVST��������������W�����
�� 4VST��������������W������WI�mZIR�7ZIE�LSZVmXXW�HSQ������������QoP�&���������
�� 7I� X�I\�� TVST�� ����������� 6IKIVMRKIRW� TVSTSWMXMSR�QIH� J}VWPEK� XMPP� mRHVMRK� M� FVSXXWFEPOIR�
Q�Q���ZMWWE�JVoKSV�SQ�HEXSVVIPEXIVEHI�FVSXX�SGL�SGOIV��&6d�41�����������739����������-R�
formation och den nya InformationsTeknologin – straff- och processrättsliga frågor m.m., Ju1997 
A Straffrätt och informationsteknik – en grundläggande inventering av lagstiftningsbehovet, Ju 
����������-8�SFWIVZEXSVMI41��������¯�3FWIVZEXSVMIXW�W]R�To�ZMWWE�WXVEJJ��SGL�TVSGIWWVmXXWPMKE�
PEKWXMJXRMRKWJVoKSV��(W��������&VSXX�SGL�FVSXXWYXVIHRMRK�M�-8�QMPN}��)YVSTEVoHIXW�OSRZIRXMSR�SQ�
-8�VIPEXIVEH�FVSXXWPMKLIX�QIH�XMPPmKKWTVSXSOSPP��739���������9VOYRHIR�-�8MHIR�¯�IR�WXVEJJVmXXWPMK�
ERTEWWRMRK�� TVST�� ����������� *}VJEPWORMRKW�� SGL� WERRMRKWFVSXXIR�� 739� �������� )YVSTEVoHIXW�
konvention om it-relaterad brottslighet. För ytterligare överväganden, se remissvaren inför före-
ZEVERHI�VIJSVQ�.Y�����������0��7EQQERWXmPPRMRK�EZ�VIQMWW]XXVERHIR��9VOYRHIR�M�XMHIR��739�
��������IR�WXVEJJVmXXWPMK�ERTEWWRMRK�WEQX�WmVWOMPX�.YVMHMWOE�JEOYPXIXWRmQRHIR�ZMH�7XSGOLSPQW�YRM-
ZIVWMXIXW�]XXVERHI�������������HRV��79�������������}ZIV�739���������9VOYRHIR�M�XMHIR�¯�IR�
straffrättslig anpassning.
�� 0EKIR�����������SQ�mRHVMRK�M�FVSXXWFEPOIR�
�� 7I�TVST��������������W�����JJ�
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Denna artikel fokuserar emellertid på de elektroniska handlingarna. I nästa 
avsnitt redogörs för den nya regler ingen (avsnitt 2). Brottets olika rekvisit be-
handlas i huvudsak vart och ett för sig och författaren kommer i anslutning till 
respektive rekvisit att framföra de frågor som de elektroniska handlingarna ef-
terlämnar avseende förståelsen för brottet. I artikelns avslutande del presen teras 
ett par övergripande kommentarer om den genomförda reformen (avsnitt 3).

Reformen får som nämnts inte enbart anses ha påverkat de elektroniska hand -
lingarna utan även de traditionella handlingarna, främst vad avser kravet på 
dessas originalkaraktär. Detta behandlas dock inte i denna framställning. Re-
formen har även berört de s.k. bevismärkena.9 Dessa behandlas emellertid inte 
heller i denna artikel. 

2. URKUNDSFÖRFALSKNING
2.1  ALLMÄNT OM URKUNDSFÖRFALSKNING
Enligt 14 kap. 1 § brottsbalken är det stra!bart att vidta en viss åtgärd (en för-
falskningsåtgärd), med en viss typ av handling (en urkund) om detta medför 
fara i bevishänseende.10 Regleringen bygger alltså i huvudsak på tre rekvisit: (i) 
ett handlingsrekvisit, (ii) ett objektrekvisit och (iii) ett e!ektrekvisit.

Terminologin i 14 kap. brottsbalken kan uppfattas som förvillande, i vart fall in-
itialt. En grundläggande förståelse av begreppen falsk, äkta och oäkta samt hur 
dessa termer används i brottsbalken krävs. Förfalskningsbrotten skyddar olika 
typer av bevismed els äkthet.11 Äktheten relaterar till vem som är utställare av 
handling en. Ett be vismedel är äkta om det i sin helhet härrör ifrån den som det 
ger sken av att härröra ifrån. Ett oäkta eller falskt bevismedel är ett bevismedel 
som inte i sin helhet härrör ifrån den som det ger sken av att härröra ifrån. Att 
ett bevismedel är oäkta eller falskt har däremot ingenting att göra med sannings -
halten i det som förmedlas.12 Det stra!rättsliga skyddet för icke sann ingsenliga 
uppgifter $nns istället i 15 kap. brottsbalken.13 För en handling som i sin hel-

�� �4VST��������������W�����J�
��� �7I�0IRE�,SPQUZMWX�Q�¾���&VSXXWFEPOIR��)R�OSQQIRXEV���7XSGOLSPQ�NERYEVM�������&V&����OET���W��
2 ff., Madeleine Löfmarck, Om urkundsförfalskning, Stockholm 1971. Jfr Nils Jareborg, Brotten III, 
7XSGOLSPQ�������W������7I�HSGO�mZIR�VIOZMWMXIRW�YTTWXmPPRMRK�M�1EKRYW�9PZmRK�Q�¾���&VSXXIR�QSX�
EPPQmRLIXIR�SGL�WXEXIR��9TTWEPE�������W�����JJ�
11� �0IRE� ,SPQUZMWX� Q�¾��� &VSXXWFEPOIR�� )R� OSQQIRXEV��� 7XSGOLSPQ� NERYEVM� ������
BrB 14 kap., s. 2 ff.
12  Se utförligt om begreppen falsk, äkta och oäkta i Madeleine Löfmarck, Om urkundsförfalsk-
ning, Stockholm 1971, s. 232 ff.
13  Terminologin har dock inte genomförts konsekvent i brottsbalken. Exempelvis har brotten 
falsk angivelse, falskt åtal och falsk tillvitelse enligt brottsbeskrivningarna ingenting med bristande 
mOXLIX�EXX�K}VE��WI�&V&����OET���¯������NJV�1EKRYW�9PZmRK�Q�¾���&VSXXIR�QSX�EPPQmRLIXIR�SGL�WXEX�
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het härrör ifrån den i handlingen angivna utställaren används alltså termen 
äkta och för en handling som inte gör det används antingen termen oäkta eller 
falsk. De två senare får anses ha samma innebörd och används i litteraturen av 
allt att döma som synonymer.14 Så görs även i denna framställning.

Det centrala i reformen har varit urkundsbegreppets avgränsning och dess ut-
vidgning till elektroniska handlingar. Handlingsrekvisitet har därvid under-
kastats vissa språkliga omarbetningar bl.a. i syfte att bättre stämma in på de 
elektroniska handlingarna, men några materiella ändringar har inte åsyftats i 
detta avseende.15 Inte heller har e!ektrekvisitet påverkats av reformen.16 En 
kortfattad redogörelse för de två sistnämnda rekvisiten kommer dock att göras 
för att ge en heltäckande bild av brottet.

2.2 FÖRFALSKNINGSÅTGÄRDEN (HANDLINGSREKVISITET)
Den handling som ska vidtas för att handlingsrekvisitet ska vara uppfyllt ska 
bestå i att obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan 
persons namn eller på annat sätt, framställa en falsk urkund eller ändra eller 
fylla ut en äkta urkund.17 Förfalskningsåtgärden ska alltså innebära att en oäkta 
urkund produceras, vilket kan göras i huvudsak på tre olika sätt: (i) genom 
att obehörigen skriva annans namn, (ii) genom att vilseleda annan att skriva 
under – eller numera även elektroniskt signera – en handling eller (iii) genom 
att ändra eller utfylla en äkta urkund.18 Tillvägagångssättet för åtgärden spelar 
ingen roll. Åtgärden måste dock resultera i att urkunden inte längre i sin helhet 
härrör ifrån dess utställare.

De semantiska ändringar som genomförts i och med reformen har vidtagits 
dels i syfte att anpassa bestämmelsen så att den även omfattar åtgärder som 
vidtas med en elektronisk urkund, dels i syfte att göra bestämmelsen tydligare 
och modernare.19 För att omfatta bl.a. förfarandet att signera en elektronisk 

IR��9TTWEPE�������W������JJ��0IRE�,SPQUZMWX�Q�¾���&VSXXWFEPOIR��)R�OSQQIRXEV���7XSGOLSPQ�NERYEVM�
������&V&����OET���W����J���:MWW�MROSRWIOZIRW�J}VIOSQQIV�mZIR�M�FIWXmQQIPWIVRE�SQ�VIWRMRK�M����
kap. rättegångsbalken, se 1–3 §§.
14  Jfr t.ex. Nils Jareborg, Brotten III, Stockholm 1986, s. 51.
15� �7I�TVST��������������W�����J�
16  Se nedan, avsnitt 2.4.1.
17� �(IR� XMHMKEVI� FIWXmQQIPWIR� P}H�� ²(IR� WSQ� KIRSQ� EXX� WOVMZE� ERRER�� ZIVOPMK� IPPIV� HMOXEH��
persons namn eller genom att falskeligen förskaffa sig annans underskrift eller på annat sätt 
framställer falsk urkund eller falskeligen ändrar eller fyller ut en äkta urkund, dömes, om åtgärden 
MRRIFmV�JEVE�M�FIZMWLmRWIIRHI��J}V�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK�XMPP�JmRKIPWI�M�L}KWX�XZo�oV�²
18� �.JV�1EKRYW�9PZmRK�Q�¾���&VSXXIR�QSX�EPPQmRLIXIR�SGL�WXEXIR��9TTWEPE�������W�����JJ���0IRE�
,SPQUZMWX��&VSXXWFEPOIR��)R�OSQQIRXEV���7XSGOLSPQ�NERYEVM�������W��&V&�������W����JJ�
19� �4VST��������������W�����
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hand ling med annan persons elektroniska signatur har förfalskningsåtgärden 
”att skriva annan persons namn” kompletterats med ”eller på liknande sätt 
ange annan persons namn”. Att skriva annan persons namn innefattar att skri-
va verklig, diktad eller påhittad persons namn.20 Detta anges dock inte läng-
re ut tryckligen i lagtexten. Vidare har förfalskningsåtgärden att ”falskeligen 
förska!a sig annans underskrift” slopats eftersom detta förfarande omfattas 
av formuleringen ”på annat sätt framställer”. I förtydligande syfte har även 
angetts att förfalskningsåtgärden måste ske obehörigen; att med stöd av full-
makt skriva under en handling med någon annans namn är även sedan tidigare 
tillåtet.21

2.3 URKUNDEN (OBJEKTREKVISITET)
2.3.1 ALLMÄNT OM URKUNDEN
Som numera uttryckligen framgår av lagtexten delas urkunder in i tre olika 
kategorier: (i) traditionella handlingar, (ii) elektroniska handlingar och (iii) 
bevismärken. Olika krav ställs på dessa för att de ska utgöra urkunder. Refor-
men har vad gäller de traditionella handlingarna i huvudsak syftat till att för-
tydliga urkundsbegreppet och göra det mer begripligt. Vad däremot av ser de 
elektroniska handlingarna utgör dessa en ny företeelse för den svenska stra! -
rätten.22

2.3.2 TRADITIONELLA RESPEKTIVE ELEKTRONISKA HANDLINGAR
I vardagligt tal torde innebörden av begreppet handling avse någon form av 
fysi skt papper eller dokument. Den stra!rättsliga innebörden är dock mer 
vitt omfattande och svårbestämd än den allmänspråkliga.23 En handling bör 
snarast uppfattas som ett medium för bärande av viss information.24 För att 

��� �4VST��������������W������
21� �0IRE�,SPQUZMWX�Q�¾���&VSXXWFEPOIR��)R�OSQQIRXEV���7XSGOLSPQ�NERYEVM�������&V&�������W������
Att den som med fullmakt undertecknat en handling överskridit sin befogenhet medför inte hel-
PIV�EXX�RoKSR�J}VJEPWORMRKWoXKmVH�LEV�ZMHXEKMXW��WI�1EHIPIMRI�0}JQEVGO��3Q�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK��
Stockholm 1971, s. 244.
22  Läsaren bör uppmärksammas på att vissa andra handlingar som i och för sig skulle kunna 
ZEVE�YVOYRHIV�IRPMKX�HI½RMXMSRIR�MRXI�mV�EXX�FIXVEOXE�WSQ�WoHERE��7I����OET��FVSXXWFEPOIR��X�I\��
sedlar och värdemärken. 
23� �7I�1EKRYW�9PZmRK�Q�¾���&VSXXIR�QSX�EPPQmRLIXIR�SGL�WXEXIR��9TTWEPE�������W������cZIR�X�I\��
HMOXEJSRVYPPEV�SGL�XEP½PQ�OER�YXK}VE�YVOYRHIV��739����������W�������7I�HSGO�RIHER�RSX����
24  Jfr den offentligrättsliga innebörden av begreppet handling i Alf Bohlin, Allmänna handling-
ar, Stockholm 1988, s. 62 f. Det straffrättsliga handlingsbegreppet kan dock inte anses lika om-
fattande som det i 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, eftersom exempelvis bilder i sig inte kan 
vara urkunder, se Nils Jareborg, Brotten III, Stockholm 1986, s. 48. En bild utan någon koppling till 
tecken kan inte anses utgöra något substitut till en mänsklig språkhandling och är därför ingen 
urkund. Detta kan förstås diskuteras, se Madeleine Löfmarck, Om urkundsförfalskning, Stockholm 
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handlingen ska kunna vara en urkund ska den vara upprättad till bevis eller 
annars vara av betydelse som bevis. I doktrinen har det talats om avsikts- re-
spektive tillfällighetsurkunder.25 Med avsiktsurkund avses sådana hand lingar 
som medvetet upprättats för att styrka någonting, t.ex. ett skriftligt avtal, och 
med tillfällighetsurkund avses handlingar som upprättas i ett annat syfte men 
som ändå kan tjäna som bevis, t.ex. ett brev.26

Långt ifrån alla handlingar har dock ansetts förtjäna stra!rättsligt skydd mot 
förfalskning. Typiska exempel på handlingar som inte omfattas av det straf-
frättsliga skyddet är kopior och avskrifter.27 För att en traditionell handling ska 
vara en urkund krävs enligt praxis och doktrin att tre rekvisit är uppfyllda.28 
Den ska ha (i) ett föreställningsinnehåll,29 (ii) en utställarangivelse och (iii) 
originalkaraktär.30 De två sistnämnda kraven framgår numera uttryckligen av 
lagtexten. Att dessutom föra in kravet på handlingens föreställningsinnehåll 

������W�����JJ��WEQX�2.%������'�����-�VmXXWJEPPIX�H}QHIW�IR�TIVWSR�WSQ�F]XX�YX�JSXSKVE½IX�To�IXX�
O}VOSVX� XMPP� ERWZEV� J}V�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK��&MPHSFNIOXIX�FPMV�IR�HIP�EZ�YVOYRHIR�To�Wo�WmXX�EXX�
handlingen får anses ge uttryck för att en viss person med angivet namn, angiven födelsetid och i 
bilden angivet utseende har erlagt erforderligt förarprov. Dessa uppgifter utgör tillsammans den 
mänskliga tanken, se Madeleine Löfmarck, Om urkundsförfalskning, Stockholm 1971, s. 62.
25� �7I�SGL�NJV�1EHIPIMRI�0}JQEVGO��3Q�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK��7XSGOLSPQ�������W�����JJ�
26� �(IRRE�HMWXMROXMSR�XSVHI�HSGO�ZEVE�Q]GOIX�WZoV�EXX�YTTVmXXLoPPE�M�TVEOXMOIR��NJV�2MPW�.EVIFSVK��
Brotten III, Stockholm 1986, s. 46 f. Någon rättslig skillnad mellan de två typerna av handlingar 
I\MWXIVEV�MRXI�LIPPIV��WI�1EKRYW�9PZmRK�Q�¾���&VSXXIR�QSX�EPPQmRLIXIR�SGL�WXEXIR��9TTWEPE�������
s. 76. I äldre rätt sågs dock strängare på falska avsiktsurkunder än falska tillfällighetsurkunder. De 
senare omfattades inte uttryckligen av dåvarande straffstadganden, vilket påpekades av utrednin-
KIR�MRJ}V������oVW�WXVEJ¾EKWVIJSVQ��WI�739����������W������JJ�
27� �7I�0IRE�,SPQUZMWX�Q�¾���&VSXXWFEPOIR��)R�OSQQIRXEV���7XSGOLSPQ�NERYEVM�������&V&�������W�����NJV�
HSGO�739����������W������J��7XVEJJVmXXWYXVIHRMRKIR�ERWoK�MRXI�EXX�HIRRE�LoPPRMRK�FIXVmJJEHI�EZWOVMJX�
IVRE�ZEV�WNmPZOPEV��9XVIHRMRKIRW�YTTJEXXRMRK�M�HIXXE�EZWIIRHI�OER�HSGO�MRXI�ERWIW�WTIKPE�KmPPERHI�
VmXX��QIR�OER�M�HEK�J}VXNmRE�EXX�FIXmROEW��7I�mZIR�1EHIPIMRI�0}JQEVGO��3Q�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK��
Stockholm 1971, s. 118 f.
28� �9PZmRK�X]GOW�HSGO�QIRE�EXX�VIOZMWMXIR�mV�WNY��IPPIV�oXXE��XMPP�ERXEPIX��WI�1EKRYW�9PZmRK�Q�¾���
&VSXXIR�QSX�EPPQmRLIXIR�SGL�WXEXIR��9TTWEPE�������W�����JJ��1EKRYW�9PZmRK��&PEROE�OVIHMXOSVX�SGL�
YVOYRHWJ}VJEPWORMRK��.8�������W������JJ���W�������
29  Med detta förstås att handlingen måste förmedla eller ge uttryck för någonting (om någon 
IPPIV� RoKSX�� )XX� TETTIV� WSQ� IRFEVX� KIV� YXXV]GO� J}V� IXX� REQR� X�I\�� mV� MRKIR� YVOYRH�� NJV�2MPW�
Jareborg, Brotten III, Stockholm 1986, s. 45. Föreställningsinnehållet, heter det, ska vara en ma-
terialisering av en mänsklig tanke eller ett substitut för en mänsklig språkhandling, se Madeleine 
0}JQEVGO��3Q�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK��7XSGOLSPQ�������W�����JJ��NJV�1EKRYW�9PZmRK�Q�¾���&VSXXIR�QSX�
EPPQmRLIXIR�SGL�WXEXIR��9TTWEPE�������W�����J��,YV�QER�ZmPNIV�EXX�QIVE�TVIGMWX�HI½RMIVE�J}VIWXmPP�
ningsinnehållet torde inte få någon stor praktisk betydelse.
��� �7I�1EHIPIMRI�0}JQEVGO��3Q�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK��7XSGOLSPQ�������TVST��������������W�����
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i lagtexten har däremot inte ansetts behövligt.31 De tre rekvisiten torde i allt 
väsentligt ha samma innebörd som innan reformen.32

En elektronisk handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse 
som bevis och som har (i) ett föreställningsinnehåll samt (ii) en utställarangiv -
else som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt utgör numera också en 
urkund. Kravet på föreställningsinnehåll är det samma som för de traditionella 
handlingarna och har inte ansetts behöva uttryckas i lagtexten.33 Kravet på ut-
ställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt motsvarar rekvisitet 
originalkaraktär beträ!ande traditionella handlingar.34

2.3.3 DEN LAGRADE ELEKTRONISKA HANDLINGEN
Termen elektronisk i begreppet elektronisk handling ska ges en vid innebörd.35 

31� �4VST��������������W������*}VJEXXEVIR�ERWIV�EXX�HIX�mV�RoKSX�SOPEVX�ZEVJ}V�
32� �(IX�½RRW�IRPMKX�J}VJEXXEVIRW�QIRMRK�HSGO�ERPIHRMRK�EXX�MJVoKEWmXXE�PEKWXMJXEVIRW�EKIVERHI�J}V�
EXX�²J}VX]HPMKE²�OVEZIX�To�SVMKMREPOEVEOXmV�SGL�ZMPOE�VmXXWZIVORMRKEV�HIXXE�IKIRXPMKIR�LEV�QIH�
J}VX�� -� J}VEVFIXIRE�ERKIW�EXX�²LERHPMRKEV� WSQ��M inte i sig själva har utställarangivelse som kan 
uppfattas av en människa och som (ii) därför enbart kan avläsas maskinellt av en apparat och (iii) 
endast av den uppfattas ha ett korrekt innehåll i framtiden inte ska anses som urkunder [såsom 
XVEHMXMSRIPPE�LERHPMRKEVA�²�?OYVWMZIVMRK�XMPPEKHA��WI�TVST��������������W������)R�KSH�KMWWRMRK�mV�EXX�
YXXEPERHIX�W]JXEHI�XMPP�EXX�X�I\��±FPEROE²�OVIHMXOSVX��WSQ�ZEV�J}VIQoP�J}V�FIH}QRMRK�M�2.%������
s. 111, i fortsättningen inte ska betraktas som urkunder men att gällande rätt i övrigt inte skulle 
påverkas. Författaren ställer sig dock något frågande till hur uttalandet ska appliceras på – för att 
XE�IXX�X]HPMKX�I\IQTIP�¯�HMOXEJSRVYPPIR��WSQ�EPPXWIHER�WXVEJ¾EKWVIJSVQIR������YXKNSVX�IR�YVOYRH��
%ZK}VERHI�XSVHI�ZEVE�LYV�JSVQYPIVMRKIRW�XVIHNI�PIH�²IRHEWX�EZ�HIR²�WOE�J}VWXoW��)R�HMOXEJSRVYPPI�
OER�ORETTEWX�WmKEW�LE�IR�YXWXmPPEVERKMZIPWI�M�WMK�WNmPZ��(IX�JoV�HmVJ}V�ERWIW�OSVVIOX�EXX�WmKE�EXX�HIR�
IRFEVX�OER�EZPmWEW��PmW��EZP]WWREW�QEWOMRIPPX�M�IR�HMOXEJSR��-�IR�QIRMRK�FSVHI�HIX�HmVJ}V�Ko�EXX�
säga att det även endast är diktafonen som kan avgöra om diktafonrullen har ett korrekt innehåll 
i bemärkelsen att den är avläsbar och därför kan spelas upp så att en människa kan uppfatta dess 
MRRILoPP��(IX�KoV�IQIPPIVXMH�SGOWo�EXX�WI�HIX�WSQ�EXX�HIX�½RRW�IR�WOMPPREH�QIPPER�EZPmWRMRK�EZ�IR�
diktafonrulle och t.ex. ett (blankt) kreditkort på det sättet att det vid avläsningen av kreditkortet 
även är maskinen som i stor utsträckning tar ställning till den lagrade informationen, vilket vid 
avläsningen av diktafonrullen ankommer på en människa att göra. Det går därför att hävda att 
avläsningen av ett kreditkort i mindre utsträckning omfattar en mänsklig prövning och således 
WXmQQIV� FmXXVI� MR� To� YXXEPERHIXW� XVIHNI� PIH�� (IXXE� J}VmRHVEV� HSGO� MRXI� HIX� JEOXYQ� EXX� mZIR�
HMOXEJSRVYPPEV�Q�Q��OER�ERWIW�SQJEXXEW�EZ�YXXEPERHIX��1}NPMKIR�LEV�HI�WIREVI�RY�LEQREX�YXERJ}V�
urkundsbegreppet (såsom traditionella handlingar, huruvida diktofonrullar m.m. kan vara elek-
troniska handlingar är en annan sak), vilket sannolikt inte var meningen med uttalandet. 
33� ��4VST��������������W�����SGL����
34   Se om detta nedan, avsnitt 2.3.4.
35  Detta omfattar både elektroniskt lagrad och elektroniskt bearbetad information. I förarbete-
na anges att informationen kan vara lagrad i form av magnetiska laddningar på en skiva som är 
avsedd att avläsas omedelbart i elektronisk form. Informationen kan också vara lagrad i en form 
som är avsedd för optisk läsning men där den optiska signalen bearbetas av elektronisk apparatur 
innan den framställs i en form som kan uppfattas av en människa. Ett exempel på det senare är 
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En förutsättning för att det ska vara fråga om en elektronisk handling torde 
dock vara att handlingen, för att kunna uppfattas av en människa, måste bear-
betas och presenteras med hjälp av elektronisk apparatur.36 I propositionen 
uppmärksammades att en elektronisk handling existerar i två former: en lag -
rad och en läsbar form.37 Urkunden utgörs dock endast av den elektroniska 
handlingen i dess lagrade form.38 Den tekniska metoden för lagringen saknar 
betydelse och är tänkt att även omfatta framtida lagringstekniker.39

Tolkningen av begreppet lagrad blir således avgörande för dels vilka elektron-
iska handlingar som över huvud taget åtnjuter skydd mot förfalskning, dels 
vid vilken tidpunkt dessa blir urkunder. I allmänt språkbruk torde ”att lagra” 
innebära någon form av förvaring eller magasinering.40 Överförd i en elektron-
isk eller digital kontext kan emellertid vissa tolkningsfrågor uppstå. Ordet för 
initialt tankarna till ordet spara med innebörden att den elektroniska hand -
lingen lagras som, mer eller mindre, permanenta magnetiska fält på datorns 
hårddisk.41 Högst sannolikt måste en sådan handling uppfylla kraven för lag-
ring. Dock är det långt ifrån all information som visas och kan avläsas via t.ex. 
en dataskärm lagrad på detta vis. Ett exempel på detta är ett dokument i ett 
ordbehandlingsprogram som innan det har sparats endast existerar som högst 
tillfäll iga elektriska strömmar i datorns s.k. arbetsminne.42 Mer tveksamt skulle 
nog vara om en sådan handling skulle uppfylla kravet för lagring.43 Mycket av 
den information som presenteras på en dataskärm $nns inte lagrad på datorns 

WoHERE�WXVIGOOSHIV�WSQ�ZMWWE�MHIRXMXIXWLERHPMRKEV�J}VWIW�QIH��WI�TVST��������������W�����J�
36� �4VST��������������W�����
37� �4VST��������������W�����
38� �4VST��������������W�����J�
39� �4VST��������������W�����
��� �)RPMKX�7ZIRWOE�EOEHIQMRW�SVHPMWXE�MRRIFmV�EXX�PEKVE�EXX�²EZWmXXE²�IPPIV�²PmKKE�M�WOMOX²��WI�LXXT���
[[[�WZIRWOEEOEHIQMIR�WI�WZIRWOECWTVEOIX�WZIRWOECEOEHIQMIRWCSVHPMWXE�WESPCTECREXIX�SVHPMW-
XE��OSRXVSPPIVEH������������
41  För en översiktlig redogörelse med illustrativa bildexempel för magnetisk lagring på hårddisk 
se inledningen till (den i övrigt relativt tekniskt avancerade framställningen) S. N. Piramanayagam, 
-RXVSHYGXMSR��M�(IZIPSTQIRXW�MR�(EXE�7XSVEKI��1EXIVMEPW�4IVWTIGXMZI��VIH��7��2��4MVEQERE]EKEQ�
�
8��'��'LSRK��2I[�.IVWI]�������W����JJ���NJV�VIWSRIQERK�SQ�PEKVMRK�M�TVST���������������W������
42  Facktermen för en dators arbetsminne är Random-Access Memory (RAM). RAM-minnet 
FIWOVMZW�YXJ}VPMKX�M�X�I\��8EQQ]�2SIVKEEVH��)QFIHHIH�8IGLRSPSK]��)QFIHHIH�7]WXIQW�%VGLMXIGL-
XYVI���%�'SQTVILIRWMZI�+YMHI�JSV�)RKMRIIVW�ERH�4VSKVEQQIVW��1EWWEGLYWIXXW�������W������JJ��(IR�
WSQ�}RWOEV�IR�QIV�PmXXLERXIVPMK�J}VOPEVMRK�OER��QIH�OmPPOVMXMWOE�}KSR�KMZIXZMW�W]RE�X�I\��LXXT���
IR�[MOMTIHME�SVH�[MOM�6%1��OSRXVSPPIVEH������������� .JV�0EVW�4IVLEVH��2oKSX�SQ�IPIOXVSRMWO�
IHMXMSR�M�XZMWXIQoP�SGL�WOMPNIJ}VJEVERHI��.8����������W������JJ�
43  Här kan man dessutom fråga sig i vilken utsträckning äldre litteratur på området – som har 
författats med den traditionella urkunden i åtanke – kan anses ha relevans för de elektroniska han-
dlingarna. Ulväng ställer t.ex. upp ett krav på att handlingen, för att kunna vara en urkund, måste 
vara varaktig��WI�1EKRYW�9PZmRK�Q�¾���&VSXXIR�QSX�EPPQmRLIXIR�SGL�WXEXIR��9TTWEPE�������W�����
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hårddisk utan processas i dess arbetsminne, t.ex. information som presenteras 
via en webbläsare. Det mänskliga ögat torde inte kunna enbart utifrån den 
avläsbara formen av den elektroniska handlingen som visas på skärmen avgöra 
om handlingen $nns sparad på datorns hårddisk eller presenteras via datorns 
arbetsminne. Om arbetsminnet inte skulle uppfylla kravet på lagring skulle 
detta kunna hävdas utgöra en vattendelare för vilka elektroniska hand lingar 
som är stra!rättsligt skyddade mot förfalskning. Frågan skulle emellertid få 
ytt erst marginell praktisk betydelse. Detta eftersom informationen som kan av-
läsas via en webbläsare antagligen $nns lagrad någon annanstans, på en annan 
hårddisk.44 De fall där det förekommer en elektronisk handling som inte $nns 
lagrad på en hårddisk någonstans måste i praktiken vara väldigt få. Om någon 
skillnad mellan lagring på hårddisk och i arbetsminne skulle göras borde detta 
endast påverka förfalskningsskyddet av information som kan avläsas men som 
inte $nns lagrad någonstans. Sådan information skulle då inte kunna vara en 
elektronisk handling och därför inte heller någon urkund. Ett exempel på en 
sådan oskyddad handling kan vara ett dokument i ett ordbehand lingsprogram 
som inte hunnit sparas på datorns hårddisk.45

2.3.4 UTSTÄLLARANGIVELSE SOM KAN KONTROLLERAS PÅ ETT TILLFÖRLITLIGT SÄTT
På de elektroniska handlingarna ställs som anförts inte något krav på original-
karaktär.46 Det är sedan tidigare ett känt faktum att detta rekvisit – i betydelsen 
att handlingen ska framstå som en unik materialisering – inte lämpar sig för 
elektroniskt lagrade handlingar.47 En elektronisk handling anses inte utgöra ett 
unikt exemplar eftersom den kan kopieras så att det uppstår #era exemplar av 
exakt samma kvalité, vilket aldrig riktigt blir fallet med analog kopiering. Det 
går då inte längre att tala om originalkaraktär, snarare om originalinnehåll.48 
Lagstiftaren har därför nu valt att frångå kravet på originalkaraktär som grund 
för äkthetsprövningen. Istället har detta rekvisit ersatts med ett högre ställt 
krav på utställarangivelsen.

Utställarangivelsens utformning härstammar från utredningen ”Urkunden I 
Tiden – en stra!rättslig anpassning”.49 Utredningen strävade efter att skapa  

44� �.JV�0EVW�4IVLEVH��2oKSX�SQ�IPIOXVSRMWO�IHMXMSR�M�XZMWXIQoP�SGL�WOMPNIJ}VJEVERHI��.8����������
s. 395 ff.
45� �-�XMHMKEVI�YXVIHRMRKEV�LEV�HIX�LmZHEXW�EXX�IXX�FILSZ�EZ�EXX�KI�HIWWE�X]TIV�EZ�¾]OXMKE�LERHPMRKEV�
straffrättsligt skydd mot förfalskning inte existerar, se t.ex. Ju1997 A, s. 56 f.
46� �4VST��������������W�����J�
47� �1EHIPIMRI�0IMNSRLYJZYH��*VoR�YVOYRH�XMPP�I�QEMP��M�'IGMPME�1EKRYWWSR�7N}FIVK�SGL�4IXIV�;ELP�
KVIR��VIH���*IWXWOVMJX�XMPP�4IXIV�7IMTIP��W�������WI�mZIR�739�����������W������JJ��SGL�VIWSRIQERKIX�M�
TVST���������������W�����
48� �739����������W������JJ�
49� �739����������W������JJ���NJV�ERHVE�J}VIWPEKRE�PEKXIORMWOE�OSRWXVYOXMSRIV�739��������������J�
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en teknikneutral formulering, fri från tekniska och administrativa krav som 
riskerar att hämma den tekniska utvecklingen på området och som snabbt 
skulle riskera att bli inaktuell.50 Kravet på en utställarangivelse som kan kon-
trolleras på ett tillförlitligt sätt innebär att utställarangivelsen ska vara sådan 
att den typiskt sett förtjänar tilltro och typsikt sett faktiskt kan härledas till en 
viss utställare. Detta anses betyda att utställarangivelsen ska ha en inte obetyd-
lig grad av säkerhet.51 Det är handlingen i dess lagrade form som ska kunna 
kontrolleras.52 Till ledning för förståelsen av detta rekvisit har, med utgångs -
punkt i dagens teknik, angivits vissa utställarangivelser som ska anses uppfylla 
kravet och andra som inte ska anses uppfylla det. Exempel på utställarangivelse 
som upp fyller kravet på kontrollerbarhet på ett tillförlitligt sätt är en kvali$-
cerad elektronisk signatur eller en avancerad elektronisk signatur enligt lagen 
(2000:832) om kvali$cerade elektroniska signaturer (signaturlagen).53 Utställ -
arangivelser i ordbehandlingsprogram och namn- eller avsändarsignaturer i 
ordinära e-postmeddelanden samt adressangivelser i ett e-postmeddelandes 
adressfält är exempel på vad som i dagsläget inte utgör utställarangivelser som 
kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt.54

Legalde$nitionen för de kvali$cerade och avancerade elektroniska signatur-
erna, som är hämtad i stort sett direkt från det s.k. signaturdirektivet,55 kan 
inte anses ge annan än den invigde mycket till ledning vad avser vilka tekniska 
speci$kationer som ställs på dessa signaturer.56 Viss anvisning ges dock i direk-
tivets bilaga III.57 Av bilagan framgår att kraven för den säkra framställningen 
av signaturer innebär:

Säkra anordningar för skapande av signaturer skall genom lämpliga 
tekniker och förfaranden säkerställa att åtminstone

De uppgifter för skapande av signaturer som används för att ge-
nerera signaturen praktiskt taget enbart kan förekomma en gång, 
och att sekretessen för dessa uppgifter är säkerställd inom rimliga 
gränser,

��� �739����������W������J�
51� �4VST�����������W�����
52� �739����������W������J��NJV�TVST��������������W�����
53� �4VST��������������W�����SGL����WEQX�739����������W������
54� �4VST��������������W�����
55� �)YVSTETEVPEQIRXIX�SGL�VoHIXW�HMVIOXMZ���������)+�HIR����HIGIQFIV������
56� �7I�����XVIHNI�SGL�JNmVHI�WX]GOIRE�WMKREXYVPEKIR��NJV�EVXMOIP���WMKREXYVHMVIOXMZIX�
57  Jfr skäl 15 i signaturdirektivet.
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De uppgifter för skapande av signaturer som används för att ge-
nerera signaturen inte med rimlig garanti kan härledas och att 
signaturen är skyddad mot förfalskning med den teknik som för 
närvarande $nns tillgänglig, 

De uppgifter för skapande av signaturer som används för att ge-
nerera signaturen kan skyddas på ett tillförlitligt sätt av den legi-
time undertecknaren så att andra inte kan använda dem,

Säkra anordningar för skapande av signaturer får inte förändra de upp -
gifter som skall signeras eller hindra att dessa uppgifter presenteras för 
undertecknaren före undertecknandet.

Enligt artikel 3.4 signaturdirektivet ska medlemsstaterna utse vissa organ, o! -
entliga eller privata, som ska avgöra om säkra anordningar överensstämmer med 
de som anges i direktivets bilaga III. En presumtion råder dock enligt artikel 
3.5 signaturdirektivet för att produkter som överensstämmer med de riktlinjer 
som upp rättats av kommissionen och publicerats i Europeiska gemenskapens 
o%ciella tidning även uppfyller kraven i bilaga III.58 Detta ger uttryck för en 
etablerad metod för harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning vad avser 
framställning av tekniska produkter; direktiven anger de väsentliga säkerhets-
kraven och de närmare tekniska speci$kationerna för produktens utförande 
säkerställs genom standardisering, ackreditering och certi$ering.59 Det saknas 
för denna framställning anledning – och utrymme – att närmare redogöra för 
de tekniska speci$kationer som ställs på dessa elektroniska signaturer. 

Som exempel på säkra anordningar nämns i propositionen s.k. e-legitimation-
er, vilka t.ex. kan användas vid inloggning i myndigheters eller bankers e-tjän-
ster.60 Med en sådan e-legitimation kan innehavaren också förse en elektronisk 
handling med en motsvarighet till en underskrift.61 Beroende på hur en sådan 
e-legitimation är utformad kan en kvali$cerad eller avancerad elektronisk 

58� ��.JV�TVST���������������W�����
59� ���7I�RmVQEVI�SQ�HIXXE�TVST���������������W�����JJ�
��� ��4VST��������������W�����J�
61� ��&IKVITTIX�YRHIVWOVMJX�WOE�FoHI�WOMPNEW�JVoR�FIKVITTIX�IKIRLmRHMK�YRHIVWOVMJX�SGL�JVoR�HIR�
digitala respektive den elektroniska signaturen. Beträffande de senare är begreppet digital sig-
natur t.ex. mer omfattande och utgör primärt ett sätt att ingå ett avtal eller manifestera någon 
ERRER�ZMPNIJ}VOPEVMRK�SGL�OER�FIWXo�EZ�X�I\��IR�TMROSH��)R�IPIOXVSRMWO�WMKREXYV��HmVIQSX��W]JXEV�XMPP�
att säkerställa att vissa data härrör från den angivne utställaren och att dessa data inte har ändrats 
av någon obehörig. Se om skillnaderna Anna Nordén, Electronic signatures in a legal context, i 
'IGMPME�1EKRYWWSR�7N}FIVK��VIH���-8�0E[�JSV�-8�4VSJIWWMSREPW�¯�ER�MRXVSHYGXMSR��0YRH�������W������
JJ���NJV�HSGO�TVST���������������W�����
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signatur skapas. En elektronisk hand ling som signeras på det sättet uppfyller 
alltså kravet på utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt. 
Om kravet på föreställningsinnehåll därtill är uppfyllt innebär signeringen att 
en urkund skapas.62

2.3.5 DEN LAGRADE ELEKTRONISKA HANDLINGEN OCH HANDLINGSREKVISITET
En följd av att det är den lagrade formen av den elektroniska handlingen som 
utgör urkunden torde vara att endast förfalskningsåtgärder som riktas mot den-
na är stra!belagda. Utanför bestämmelsens tillämpningsområde faller däremot 
sådana åtgärder som påverkar en människas förmåga att läsa handlingen. Att 
manipulera en dataskärm så att den istället för talet 10 000 – som den lagrade 
elektroniska handlingen anger – visar talet 100 000, utan att den elektroniskt 
lagrade handlingen har påverkats i någon mån borde därför inte vara stra!bart. 
Detta eftersom den avläsbara informationen inte är föremålet för brottets ob-
jektrekvisit. Författaren ska här medge sin bristande tekniska kunskap i detta 
avseende. En manipulation likt den exempli$erade kan måhända vara svår – 
eller kanske i dagsläget inte ens möjlig – att genomföra och kommer därför 
kanske inte att förorsaka några problem, vare sig för allmänhetens tillit till de 
elektroniska urkunderna eller för rättsväsendets beivrande av brottet. Oavsett 
hur de tekniska möjligheterna för en dylik manipulation ser ut i dagsläget är 
dock detta faktum värt att begrunda.63

2.4 FARA I BEVISHÄNSEENDE (EFFEKTREKVISITET) 
2.4.1 ALLMÄNT OM FARA I BEVISHÄNSEENDE
Fullbordanspunkten för urkundsförfalskning inträder på ett tidigt stad ium.64 
För stra!rättsligt ansvar är det tillräckligt att förfalskningsåtgärden har avslu-
tats. Det krävs alltså inte att den falska handlingen har använts eller att försök 

62  Noteras bör att de avancerade elektroniska signaturerna – vad avser kravet på utställarangi-
ZIPWI�¯� PMOWXmPPW�QIH�HI�OZEPM½GIVEHI�IPIOXVSRMWOE�WMKREXYVIVRE�mZIR�SQ�WEQQE�WmOIVLIXWOVEZ�
inte ställs på de tidigare. Detta är dock inte fallet vad avser andra rättsverkningar av de olika 
WMKREXYVIVRE��(IR�OZEPM½GIVEHI�IPIOXVSRMWOE�WMKREXYVIR�YTTJ]PPIV�PEKIRW�L}KWXE�WmOIVLIXWRMZo�SGL�
intar något av en särställning i förhållande till de andra elektroniska signaturerna. Enligt 17 § 
signaturlagen ska, om det i lag eller annan författning ställs krav på egenhändig underskrift eller 
motsvarande, och om det är tillåtet att uppfylla kravet med elektroniska medel, nämligen en kval-
M½GIVEH�IPIOXVSRMWO�WMKREXYV�ERWIW�YTTJ]PPE�HIX�OVEZIX��3FWIVZIVE�EXX�PEKVYQQIX�MRXI�KIV�YXXV]GO�
J}V�EXX�IR�OZEPM½GIVEH�IPIOXVSRMWO�WMKREXYV� M�ZEVNI�LmRWIIRHI�WOE� PMOWXmPPEW�QIH�IR�IKIRLmRHMK�
YRHIVWOVMJX��YXER�IRHEWX�EXX�SQ�IXX�JSVQOVEZ�OER�YTTJ]PPEW�To�IPIOXVSRMWO�ZmK�Wo�WOE�HIR�OZEPM½-
GIVEHI�IPIOXVSRMWOE�WMKREXYVIR�ERWIW�YTTJ]PPE�HIXXE�OVEZ��WI�TVST���������������W�����J���NJV�EVXMOIP���
signaturdirektivet.
63 För en sådan manipulation skulle troligen även krävas ett annat brott, t.ex. dataintrång 
BrB 4 kap. 9 c §.
64  Nils Jareborg, Brotten III, Stockholm 1986, s. 52.
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till använde har skett. För att stra!ansvaret ändå ska få en adekvat och e!ektiv 
avgränsning uppställs ett krav på rekvisitet fara i bevishänseende.65 Rekvisitet 
upp fattas på samma sätt efter reformen som innan. I rekvisitet ligger ett krav 
på handlingens yttre beska"enhet; det förfalskade måste vara så likt en äkta 
urkund att det sannolikt kan tas för äkta.66 Förfalskningen får alltså inte vara 
för dåligt gjord.67 

2.4.2 EFFEKTREKVISITET I FÖRHÅLLANDE TILL DEN LAGRADE FORMEN AV DEN ELEKTRON-
ISKA HANDLINGEN
Hur e!ektrekvisitet ska tillämpas på elektroniska handlingar är inte helt klart. 
Som nyss konstaterats ligger, i vart fall i förhållande till traditionella hand lingar, 
i e!ektrekvisitet ett krav på handlingens yttre beska!enhet. I propo sitionen 
anges inte att det skulle förhålla sig annorlunda med de elektroniska handling-
arna. Detta leder till synes till märkliga konsekvenser. För att ta ex emplet med 
den lagrade – alltså inte den avläsbara – formen av en ordbehand lings$l eller 
ett e-postmeddelande som signerats elektroniskt68 bör först och främst fram-
hållas att antalet människor som över huvud taget vet hur denna ser ut – vare 
sig i teorin eller (kanske än mindre) i praktiken – torde vara rela tivt få. Vidare 
är en sådan faktisk kontroll förenad med praktiska svårigheter. Med en vidare 
de$nition av handlingens yttre beska!enhet, t.ex. att denna skulle utgöras av 
hårddisken (eller annat medium) där informationen $nns lag rad, blir tillämp-
ningen även då mycket märklig. Eftersom det aldrig kommer att märkas på 
hårddiskens yttre beska!enhet om de data som $nns lagrad på denna har änd-
rats borde e!ektrekvisitet alltid vara uppfyllt.69 Rimligare skulle givetvis vara 

65� ��7I�1EHIPIMRI�0}JQEVGO��3Q�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK��7XSGOLSPQ�������W������JJ����TVST��������������
W������NJV�1EKRYW�9PZmRK��&VSXXIR�QSX�EPPQmRLIXIR�SGL�WXEXIR��9TTWEPE�������W�����
66  Kraven för detta ställs dock lågt. Dessutom borde det förhålla sig så att effektivrekvisitet 
också kan anses utesluta vissa handlingar som på grund av sitt innehåll saknar bevisvärde, se Lena 
,SPQUZMWX�Q�¾���&VSXXWFEPOIR��)R�OSQQIRXEV���7XSGOLSPQ�NERYEVM�������&V&�������W�����
67� ��.JV�2.%������'�������WSQ�HSGO�EZWoK�SWERX�MRX]KERHI��8Zo�QEOEV�LEHI�To�IR�MRXIGORMRK�
övertagit betalningsansvaret för vissa fastigheter i egenskap av ägare till dessa. Fastigheterna ägdes 
av en annan person. I hovrätten ogillades ansvaret för osant intygande med motivering att det 
ansågs uteslutet att den som sökt förskaffa sig kännedom om äganderätten till fastigheterna 
skulle ha begagnat sig av inteckningen. Fara i bevishänseende befanns därför inte föreligga. Enligt 
J}VEVFIXIRE�MRRIFmV�SVHIX�²FIZMW²�EXX�HIX�J}VJEPWOEHI�WOE�OYRRE�YXK}VE�²IXX�QIHIP�J}V�YXVIHRMRK�
EZ�IR�ERKIPmKIRLIX� WSQ�ZMH�FILSZ�YRHIVOEWXEW�IR�ZIVOPMK�TV}ZRMRK²�� WI�739���������� W�������
4V}ZRMRKIR�FIL}ZIV�HSGO�MRXI�V}VE�WMK�SQ�IXX�J}VJEVERHI�MRJ}V�HSQWXSP�IPPIV�ERRER�Q]RHMKLIX��IN�
heller behöver det röra sig om en ekonomisk angelägenhet.
68� ��%Z�ZEH�WSQ�SZER�JVEQKoXX�YTTJ]PPIV�HSGO�IRHEWX�OZEPM½GIVEHI�SGL�EZERGIVEHI�IPIOXVSRMWOE�
WMKREXYVIV�OVEZIX�²OSRXVSPPIVEW�To�IXX�XMPPJ}VPMXPMKX�WmXX²��WI�EZWRMXX��������*}V�QIV�SQ�IPIOXVSRMWOE�
WMKREXYVIV�WI�X�I\��'IGMPME�1EKRYWWSR�7N}FIVK�Q�¾���6mXXWMRJSVQEXMO��-RFPMGOEV�M�I�WEQLmPPIX��I�LER-
HIP�SGL�I�J}VZEPXRMRK��0YRH�������W�����WEQX�TVST���������������W�����J�
69� �*}VJEXXEVIR�YTTQEREV�IR�XZMZPEVI�EXX�²FMPHKSSKPE²�X�I\��SVHIX�²LoVHHMWO²�SGL�HmVIJXIV�JVoKE�
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att låta e!ektrekvisitet relatera till den avläsbara formen av den lagrade hand-
lingen. Det är emellertid mycket svårt att uppfatta någon sådan intention hos 
lagstiftaren.70 I brist på uttalanden härom kan det heller inte anses självklart 
att i rättstillämpningen låta e!ektrekvisitet avse den elektroniska handlingen 
i dess avläsbara form (som alltså inte utgör själva urkunden).71 Istället kan – 
såsom författaren tolkar förarbetena – följden bli att e!ektrekvisitet alltid anses 
uppfyllt. Om så är fallet får rekvisitet anses ha tappat sin relevans och urkunds-
förfalskning vad avser elektroniska handlingar skulle i så fall i praktiken bygga 
på två, inte tre, rekvisit, till skillnad från hur brottet uppfattas i övrigt. 

3. ÖVERGRIPANDE KOMMENTARER OM REGLERINGEN
3.1 STRAFFANSVARETS AVGRÄNSNING
Reformen har berett skydd åt elektroniska handlingar som har en utställar-
angivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt. Detta krav uppfylls 
t.ex. om en elektronisk handling signeras med en kvali$cerad eller avancerad 
elek t ronisk signatur.72 Dessa handlingar torde emellertid i dagsläget vara säll-
synta.73 Vad som uttryckligen inte bereds stra!rättsligt skydd är t.ex. den i 
dag mycket betydelsefulla kommunikationsformen e-post.74 Detta är enligt 
för fattarens mening en bristfälligt avvägd utformning av stra!ansvaret, sett 
mot bak grund av brottets skyddsintresse, tilliten till handlingar.75 Förfat-
taren har svårt att se varför det skulle vara mindre klandervärt att förfalska ett 
e-postmed  delande eller ett ordbehandlingsdokument än ett traditionellt brev 

WMK�LYV�HIX�WOE�ZEVE�Q}NPMKX� J}V�HIX�QmRWOPMKE�}KEX�EXX�YTTXmGOE�IR� J}VmRHVMRK�EZ�HIR� PEKVEHI�
median. 
��� �.JV�TVST��������������W�����J��SGL�W�����
71 Problemet verkar ha gått lagstiftaren förbi. Kanske skulle därför en ny inställning till effek-
tivrekvisitet vara lämplig att anta. Man kan tänka sig ett resonemang som tar utgångspunkt i 
VIOZMWMXIXW�SVHEP]HIPWI�²JEVE�M�FIZMWLmRWIIRHI²��1oLmRHE�OER�QER�VIWSRIVE�EXX�HIXXE�WOYPPI�ZEVE�
uppfyllt om helhetsintrycket när handlingen avläses i relevant programvara ger intrycket av att 
handlingen är äkta, d.v.s. att det framstår som att den är försedd med en utställarangivelse som 
kan kontrolleras på ett tillförliglit sätt. Detta skulle dock innebära att effektivrekvisitet inte längre 
OR]XIV�mR�XMPP�WNmPZE�YVOYRHIRW�JSVQ��6mXXWPmKIX�XSVHI�ZEVE�SOPEVX�
72� 4VST����������������W�����SGL�����NJV�739����������W������
73� �.JV�TVST��������������W�����
74� �:EVNI�HEK�WmRHW�}ZIV�����QMPNEVHIV�I�TSWXQIHHIPERHIR�SGL�ERXEPIX� J}VZmRXEW�IRFEVX�}OE�
YR�HIV�OSQQERHI�oV��7I�8LI�6EHMGEXM�+VSYT��-RG���)QEMP�7XEXMWXMGW�6ITSVX������¯�����LXXT���[[[�
VEH�MGEXM�GSQ�[T�[T�GSRXIRX�YTPSEHW���������)QEMP�7XEXMWXMGW�6ITSVX�����������)\IGYXMZI�
7YQ�QEV]�THJ��OSRXVSPPIVEH�������������-�7ZIVMKI�mV�I�TSWX�HIX�ZERPMKEWXI�ERZmRHRMRKW�SQVoHIX�
J}V�-RXIVRIX�ZMPOIX�R]XXNEW�EZ����	�EZ�FIJSPORMRKIR��WI�4VMZEXTIVWSRIVW�ERZmRHRMRK�EZ�HEXSVIV�SGL�
MRXIVRIX������LXXT���[[[�WGF�WI�WXEXMWXMO�CTYFPMOEXMSRIV�0)����C����%��C&6C-8��&6�����THJ�
�OSRXVSPPIVEH������������
75� �*}V�IR�YXJ}VPMK�VIHSK}VIPWI�SQ�WO]HHWMRXVIWWIX�NJV�1EHIPIMRI�0}JQEVGO��3Q�YVOYRHWJ}VJEPWO�
ning, Stockholm 1971, s. 17 f.
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eller dokument eftersom skillnaden inte borde anses avse annat än det tekniska 
tillvägagångssättet.76 Så som människor i dag kommunicerar med varandra är 
en stor del av kommunikationen (i princip all den elekt roniska) utan stra!-
rättsligt skydd. För det fall den är skyddad torde det i de #esta fall inte bero på 
ett medvetet val utan snarare på slumpen. Eftersom e-post utgör en viktig form 
för mänsklig kommunikation i dag och äktheten av detta medel inte skyddas 
av stra!rätten blir risken för förfalskning självklart mycket påtaglig avseende 
just dessa meddelanden.77 Att i stra!rättsligt hänseende jämställa e-post samt 
elektroniska handlingar, såsom t.ex. icke signerade pdf:er, meddelanden på in-
tranät och kommunikation på sociala medier, torde stämma bättre överens 
med den inter nationella hållningen i frågan.78

I propositionen uttalades bl.a. att ”en alltför omfattande kriminalisering riskerar 
att undergräva stra"systemets brottsavhållande verkan, särskilt om rättsväsendet 
inte kan beivra alla brott på ett e"ektivt sätt.”79 Även om stöd kan $nnas för 
att en omfattande kriminalisering som inte kan beivras på ett e!ek tivt sätt 
riskerar att undergräva allmänpreventionen, framstår uttalandet – i denna in-

76� �(IXXE�ToTIOEHIW�VIHER������EZ�HIR�W�O��(EXEWXVEJJVmXXWYXVIHRMRKIR��WI�739�����������W�����
77 Kanske kan man tycka att behovet av att kriminalisera producerandet av falska e-postmed-
delanden som urkundsförfalskning är litet eftersom detta skulle kunna utgöra t.ex. försök eller 
förberedelse till bedrägeri BrB 9 kap. 1, 11 §§, 23 kap. 1, 2 §§ eller dataintrång BrB 4 kap. 9 c §. En 
sådan syn på förfalskning – att detta hänför sig till brotten mot enskild – var den rådande allt före 
�����oVW�WXVEJ¾EKWVIJSVQ��WI�739����������W�������0EK�9XWOSXXIXW�&IXmROERHI�����¯���������W��
����WEQX�-ZEV�%KKI��&MHVEK�XMPP� PmVER�SQ�J}VJEPWORMRKWFVSXXIR��7XSGOLSPQ�������W�����JJ��)R�WoHER�
ståndpunkt är i och för sig inte orimlig. Det går att på goda grunder ifrågasätta det klandervärda 
i att upprätta falska urkunder som aldrig kommer göra någon enskild förnär. Författaren menar 
dock att ett sådant resonemang blir inkonsekvent sett till brottets nuvarande placering i 14 kap. 
brottsbalken – bland brotten mot allmänheten.
78  Artikel 7 Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet (ETS 185) behandlar s.k. 
datorrelaterad förfalskning.  Andra stycket stadgar att parter till konventionen ska straffbelägga 
²?EAXX�QEXE� MR�� mRHVE�� VEHIVE� IPPIV� YRHIVXV]GOE� HEXSVFILERHPMRKWFEVE� YTTKMJXIV� Wo� EXX� MGOI� EY�
tentiska uppgifter uppstår med uppsåt att dessa ska beaktas eller ligga till grund för handlande i 
rättsliga hänseenden som om de vore autentiska, oavsett om uppgifterna är direkt läsbara och 
begripliga. I den förklarande rapporten till konventionen anges att syftet med artikeln är att ge 
samma skydd mot förfalskning av elektroniska dokument som traditionella skriftliga dokument 
LEV��WI�TVST��������������W�����WEQX�'SRZIRXMSR�SR�']FIVGVMQI��)87�2S�������)\TPEREXSV]�6ITSVX��
T����¯����/SRZIRXMSRIR�½RRW�M�TVIPMQMRmV�}ZIVWmXXRMRK�WSQ�FMPEKE���M�(W���������W������JJ��.JV�mZIR�
den av Europarådet redan år 1989 intagna ställningen i Rådets Ministerkommitté Rekommenda-
XMSR�RV�6���������F���EXX�J}PNERHI�J}VJEVERHI�FSVHI�WXVEJJFIPmKKEW��±8LI�MRTYX��EPXIVEXMSR��IVEWYVI�
or suppression of computer data or computer programs, or other interference with the course 
of data processing in a manner or under such conditions which would, according to national 
law, constitute an offence of forgery if it had been committed respect to a traditional object of such an 
offence�±�?OYVWMZIVMRK�XMPPEKHA��6IOSQQIRHEXMSRIR�oXIVKIW�WSQ�FMPEKE���M�739�����������W������
79� �4VST��������������W�����
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formationsålderns kontext och tid – som föga övertygande. Brott begångna i 
den digitala sfären, t.ex. grov ekonomisk brottslighet och kränkningar av den 
personliga integriteten, ställer rättsväsendet inför många problem som sätter 
det e!ektiva beivrandet av stra!belagda gärningar på prov. Detta bör dock inte 
i sig användas som ett argument emot lagstiftningen som sådan; förfaranden 
som uppfattas som klandervärda bör kriminaliseras även om brott en för den 
sakens skull måhända inte alltid är lätta att beivra. Om allmänheten sätter tillit 
till e-postkommunikation bör det vara lagstiftarens uppgift att skydda denna 
på ett likvärdigt sätt som de traditionella handling arna skyddas.80 Teknikskiftet 
har inte motiverat ett svagare stra!skydd.81

3.2 LEGALITETSASPEKTER
Legalitetsprincipen ska fungera som en rättssäkerhetsgaranti och i principen 
ligger ett obestämbarhetsförbud vad avser stra!stadganden.82 Beträ!ande ut-
vidgningen av det stra!bara området i form av de elektroniska handlingarna 
kan konstateras att formuleringen ”kontrolleras på ett tillförlit ligt sätt” efter-
lämnar ett inte obetydligt tolkningsut rymme. Lagstiftaren får emeller tid gen-
om propositionen anses ha skickat tyd liga signaler för hur rek visitet ska förstås 
och tolkas, vilket har redogjorts för ovan.83 Det ska dock påminnas om att 
dessa uttalanden är gjorda i förarbetena och alltså inte framgår av någon lag-
text. Detta kan i förekommande fall uppfatt as som en vansklig lagstiftnings-
teknik på stra!rättens område och det är enligt förfat tarens mening inte alltid 
förenligt med grundsatsen ”inget stra! utan lag”.84 Så länge motivuttaland-

�� Argumentet att det är svårt att pröva äktheten av e-post (och att e-post därför är lätt att 
förfalska) är enligt författaren inget bra argument för att lämna e-post utan straffrättsligt skydd 
QSX�J}VJEPWORMRK��%XX�TV}ZE�mOXLIXIR�EZ�IR�XVEHMXMSRIPP�LERHPMRK�±MRSQ�LERHPMRKIR²��H�Z�W��KIRSQ�IR�
KVERWORMRK�EZ�HIRREW�]XXVI�JSVQ��mV�J}V�PIOQERRIR�WERRSPMOX�PMOE�WZoV��WI�7EFMRI�6�XXIR�Q�¾���,YV�
analyserar man äktheten av ett dokument?, i Jon Kihlman (red.), Elektronisk signering. En antologi, 
7XSGOLSPQ�������W�����JJ��7I�mZIR�.YVMHMWOE�JEOYPXIXWRmQRHIR�ZMH�7XSGOLSPQW�YRMZIVWMXIXW�]XXVERHI�
������������HRV�79�������������}ZIV�739���������9VOYRHIR�M�XMHIR�¯�IR�WXVEJJVmXXWPMK�ER-
passning, s. 4.
81� .JV�.YVMHMWOE�JEOYPXIXWRmQRHIR�ZMH�7XSGOLSPQW�YRMZIVWMXIXW�]XXVERHI�������������HRV�79�����
��������}ZIV�739���������9VOYRHIR�M�XMHIR�¯�IR�WXVEJJVmXXWPMK�ERTEWWRMRK��W����J�
82� �7I�4IXXIV�%WT�Q�¾���/VMQMREPVmXXIRW�KVYRHIV��9TTWEPE�������W����� JJ��� NJV� -ZEV�7XVELP��%PPQmR�
straffrätt i vad angår brotten, Lund 1976, s. 15.
83  Se ovan, avsnitt 2.3.4.
84� �1oRKE�WOYPPI�RSK�LmZHE�EXX�HIR�WYFNIOXMZE�XIPISPSKMWOE�XSPORMRKIR�WSQ��KVEZX�J}VIROPEX�KoV�
YX�To�EXX�XSPOE� PEKIR�KIRSQ�EXX� PmWE� M� J}VEVFIXIRE�J}V�EXX�½RRE�PEKWXMJXEVIRW� MRXIRXMSR�QIH�HIX�
aktuella straffstadgandet är förenlig med legalitetsprincipen, se t.ex. NJA 1985 s. 788. Oavsett den 
WYFNIOXMZE�XIPISPSKMWOE�XSPORMRKWQIXSHIRW�J}VIRPMKLIX�QIH�PIKEPMXIXWTVMRGMTIR�OER�OSRWXEXIVEW�EXX�
vid ett tolkningsproblem vad avser den aktuella problematiken skulle denna inte vara till någon 
LNmPT��HSQEVIR�WOYPPI�MWXmPPIX�XZMRKEW�XMPPKVMTE�HIR�SFNIOXMZE�XIPISPSKMWOE�XSPORMRKIR��3GL�HIRREW�
förenlighet med legalitetsprincipen är det färre som hävdar. Se not 89 nedan.
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ena preciserar bestämmelserna i så måtto att utfallet blir en inskränkning av 
vad som annars skulle vara möjligt att utläsa direkt ur lag texten torde förvis-
so inga legalitetsproblem aktualiseras.85 Det är däremot il lavarslande när det 
omvända sker, d.v.s. när det stra!bara området utökas utan att det framgår 
av lag.86 I propositionen anges tydligt att kravet på utställar angivelsen är 
teknikneutralt utformat och att detta är tänkt att uppmuntra utvecklingen 
av nya säkra metoder för utställar identi$ering.87 Vidare anges att även om 
vanliga e-postmeddelanden i dag inte uppfyller kravet på utställar angivelse 
som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt kan detta komma att ändras med 
utvecklingen av informationstekniken.88 Uttalandena syftar alltså till att allt 
eftersom tekniken utvecklas utvidga det stra!bara området efter som detta 
för med sig att #er handlingar med tiden kommer att anses som urkunder.89 
Signalen är således att det stra!bara områd et ska växa i takt med utvecklin-
gen av informationstekniken, utan riksdagens försorg. När, hur och på vilket 
sätt denna rättsutveckling ska ske verkar enligt författaren vara höljt i dun-
kel och det är svårt att se att någon på Justitiedepartementet skulle kunna ge 
en rimlig prognos i saken. Den av lagstiftaren önskade rättsutvecklingen kan 
enligt författarens mening medföra risk för kränkning av legalitetsprin cipen 

85 Urkundsförfalskning är förstås långt ifrån det enda brottet som förorsakar tolkningssvårigheter. 
9VOYRHWJ}VJEPWORMRKW�VmXXE�SQJEXXRMRK�mV�HSGO�SQHIFEXXIVEX�M�IR�YXWXVmGORMRK�WSQ�J}VXNmREV�EXX�
JVEQLoPPEW��0IKEPMXIXWTVSFPIQ�EZWIIRHI�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK�ToXEPEHIW�EZ�HMWWMHIRXIVRE�M�2.%������
W�������HMWWMHIRXIVRE�J}VWXE�ZSXYQ�WNYRHI�WX]GOIX��%ZK}VERHIX�LEV�HSGO�JoXX�Wo�WOVET�OVMXMO�JVoR�
¾IVE�LoPP�EXX�HIWW�TVINYHMOEXZmVHI�XSVHI�OYRRE�MJVoKEWmXXEW��WI�J}V�IR�YXJ}VPMK�OSQQIRXEV�1EKRYW�
9PZmRK��&PEROE�OVIHMXOSVX�SGL�YVOYRHWJ}VJEPWORMRK��.8�������W������JJ���WI�mZIR�TVST��������������W��
����9VOYRHWJ}VJEPWORMRK�LEV�mZIR�KIRSQ�,}KWXE�HSQWXSPIRW�J}VWSVK�XmRNXW�XMPP�EXX�XmGOE�KmVRMRKEV�
som i doktrin inte anses hänföra sig till brottets egentliga skyddsintresse, se NJA 1991 s. 739 och 
OVMXMO�QSX�HIXXE� EZK}VERHI� M�1EHIPIMRI�0IMNSRLYJZYH�� *YWO�QIH�OMPSQIXIVVmOREVI�¯�YVOYRHW-
J}VJEPWORMRK#��.8���������W������J���W��������0IMNSRLYJZYHW�OVMXMO�W]RIW�LE�ZEVMX�HIX�WSQ�J}VERPIXX�
²9VOYRHIR�-�8MHIR²�EXX�J}VIWPo�MRJ}VERHIX�EZ�IXX�R]XX�FVSXX��QERMTYPEXMSR�EZ�XIORMWO�YTTXIGORMRK��
*}VWPEKIX�LEV�HSGO�MRXI�PIXX�XMPP�PEKWXMJXRMRK��TVST��������������W�����J��NJV�739����������W������JJ���
särskilt s. 141.) Vid en samlad bedömning synes det oklart hur omfattande straffansvaret för 
urkundsförfalskning i dag bör vara och författaren anser att tolkningsutrymmet för brottet kan-
ske i vissa fall varit i största laget.
86  Jfr två avgöranden där förarbetsuttalanden använts för att inskränka respektive utvidga 
WXVEJJ�ERWZEVIX��2.%������W������SGL�2.%������W�������.JV�M�WEQQERLERKIX�mZIR�2.%������W������
(fråga om legalitetsprincipen).
87� �4VST��������������W�����
88� �4VST��������������W�����
89� �,mV�WOYPPI�HSQEVIR�EPPXWo�R}HKEW�¯�IJXIVWSQ�PEKWXMJXEVIRW�ZMPNE�mV��HMJJYWX�OPEV��SGL�KoV�EPPXWo�
ut på att teknikutvecklingen ska utvisa vilka handlingar som når urkundsstatus) – att tillgripa 
HIR�SFNIOXMZE�XIPISPSKMWOE�PEKXSPORMRKWQIXSHIR��(SQEVIR�WOYPPI�M�HIRRE�J}VIZEVERHI�FIH}QRMRK�
alltså närmast ha att avgöra den vid tidpunkten likvärdiga – i teknisk bemärkelse – motsvarigheten 
XMPP�HEKIRW�OZEPM½GIVEHI�IPPIV�EZERGIVEHI�IPIOXVSRMWOE�WMKREXYVIV��(IXXE�QIREV�J}VJEXXEVIR�mV�WZoVX�
att förena med legalitetsprincipen. 
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och det kan därför även ifrågasättas om det ger uttryck för en rättssäker och 
förutsebar reglering.90 

3.3 SLUTORD
Som torde ha framgått av författarens framställning är inte informations -
teknikens framfart alltid lätt att hantera rättsligt. En fortsatt analys avseende 
de elektroniska urkunderna behövs och det är författarens förhoppning att 
denna framställning har utgjort ett led i detta fortsatta arbete. 

��  Författaren inser att det råder en viss spänning mellan de resonemang som anförs under 
avsnitt 3.1 respektive avsnitt 3.2 och vill därför vara tydlig med att författaren inte motsätter sig 
ett mer omfattande straffansvar än det nu rådande. Istället är det den av lagstiftaren önskade 
VmXXWYXZIGOPMRKIR�M�WMK�WSQ�J}VJEXXEVIR�MJVoKEWmXXIV��(IX�J}VXNmREV�EXX�JVEQLoPPEW�EXX�ERHVE�J}VWPEK�
till lagtext har framförts som enligt författarens mening dels innefattar mindre komplexa rekvisit, 
dels måhända kan anses ligga närmare brottets skyddsintresse, se t.ex. Juridiska fakultetsnämn-
HIR�ZMH�7XSGOLSPQW�YRMZIVWMXIXW�]XXVERHI�������������HRV��79��������������W����JJ��WEQX�739�
����������W�����J�


