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Uppdragsbeskrivning för examensarbete om de juridiska 
förutsättningarna för spårning och återtag av stulen egendom 

Bakgrund 
Under senare år har det blivit allt vanligare att det monteras olika typer av 
spårsändare eller annan spårningsutrustning på stöldbegärlig egendom, t.ex. bilar, 
jordbruksmaskiner, båtmotorer och mobiltelefoner/datorer.  

Det finns olika typer av spårsändare/spårningsutrustning beroende på hur 
signalerna överförs, t.ex. radio (VHF), mobiltelefon (GSM), satellitnavigation (GPS) 
eller internet/wi-fi.   

Vissa spårsystem är fabriksmonterade medan andra är eftermonterade. Vissa 
tjänster/leverantörer erbjuder kontinuerlig lokalisering av egendomen. Andra 
tjänster förutsätter att spårning initieras innan egendomen kan lokaliseras.  

Det blir allt vanligare att försäkringsföretag och enskilda vänder sig till Larmtjänst 
med begäran om hjälp för spårning av stulen egendom. En förutsättning för att 
spårningen ska ge ett framgångsrikt resultat är att den sker i nära samverkan med 
polis för att säkerställa att den stulna egendomen kan säkras och återtas på ett 
rättssäkert sätt. Erfarenheten visar att det är svårt att skapa fungerande rutiner för 
spårning och säkerställande av stulen egendom.  

Syfte 
• Att kartlägga de juridiska förutsättningarna för spårning och säkerställande 

av stulen egendom.  
• Att ge förslag till förändringar i gällande lagstiftning för att underlätta 

möjligheten till spårning av stulen egendomen. 
• Att ge förslag till ruiner för att underlätta samverkan mellan berörda aktörer 

i samband med spårning och säkerställande av stulen egendom.  

Rapportering 

Arbetet ska sammanfattas i en rapport avsedd för publicering av Larmtjänst. 
Larmtjänst ska ha rätt att använda rapporten i sin verksamhet.   

Frågeställningar 

Följande frågeställningar bör belysas i rapporten:  

- Kartläggning 
o Översikt över olika typer av spårningsutrustning (med fokus på 

fabriksmonterade system) 
o Översikt över relevanta aktörer och deras roller/ansvar 
o Översikt av gällande lagstiftning som är av relevans för spårning, 

säkerställande och återtag av stulen egendom 
o Översikt över eventuella normer/standarder för spårningsutrustning 
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o Översikt av existerande rutiner/processer för spårning och säkerställande 
av stulen egendom.  

o Intervjuer med relevanta aktörer för att tydliggöra existerande problem 
med spårning och säkerställande av stulen egendom.  
 

- Problembeskrivning 
o De viktigaste problemen bör sammanfattas och tydliggöras. Exempel på 

problem som bör belysas är: 
 Att spårning av stulen egendom kan betraktas som telefon-

avlyssning vilket innebär att det krävs domstolsbeslut för att 
inleda spårning.  

 Vem äger informationen, hur kan spårningsinformationen 
utnyttjas och hur kan informationen lagras, bl.a. med beaktande 
av Personuppgiftslagen och EU:s Dataskyddsförordning.  

 Behov och utformning av fullmakter 
 Behov av normer/standarder för spårningsutrustning 
 Hur bör spårningsuppdrag praktiskt hanteras inom 

Polismyndigheten 
 Kontaktpunkter mellan externa aktörer och Polismyndigheten i 

samband med spårningsuppdrag 
 Larmtjänsts roll i samband med spårningsuppdrag 
 Spårning i utlandet – juridiska och praktiska förutsättningar 

 
- Förslag till förbättringsåtgärder 

o Analysen bör utmynna i konkreta förslag till förbättringsåtgärder. 
Förslagen kan exempelvis omfatta följande åtgärder:  

 Förslag till ändrad lagstiftning. 
 Förslag till utveckling av normer/standarder för 

spårningsutrustning. 
 Förslag till fördelning av ansvar och roller mellan berörda aktörer. 
 Förslag till förändrade processer och rutiner mellan och inom 

berörda aktörer.  
 Förslag till standardiserade fullmakter. 
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