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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Efter de så kallade Snowden-avslöjandena har diskussionen om lämpligheten av statlig 

övervakning av medborgarnas trafikuppgifter tagit ny fart. Lämpligheten av allmän 

övervakning bedöms genom en avvägning mellan nyttan av två viktiga intressen. En avvägning 

mellan det allmänna intresset av säkerhet mot terrorism och grövre brottslighet i relation till 

rätten till personlig integritet. Det senaste decenniet har EU infört Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av trafikuppgifter som genererats 

eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 

2002/58/EG (datalagringsdirektivet) - ett direktiv för allmän övervakning med syftet att 

förhindra och förebygga grövre brott. Behovet av ett sådan direktiv uppmärksammades av 

Europeiska rådet för att bekämpa grov brottslighet, men upprepades senare med anledning av 

terrorattentaten i London.1 

Teknikutvecklingen gör att en övervägande del av samhällets kommunikation går igenom 

telefoni eller via internet. Detta möjliggör fascinerande kommunikation och informationsutbyte 

mellan parter från hela världen. Tyvärr möjliggör även digitala kommunikationsmedel nya 

metoder som underlättar utförandet och planering av brott. Därför har brottsutredande 

myndigheter i Europa getts moderna verktyg att förhindra allvarliga brott. Att begära ut 

trafikuppgifter beskrivs som en effektiv metod för brottsbekämpande myndigheter i det 

moderna samhället. Datalagringsdirektivet harmoniserar skyldigheten att lagra trafikuppgifter 

inom EU och tillhandahåller reglerna för myndigheternas tillgång till uppgifterna.2 

Datalagringsdirektivet tog sin form via ett EU-direktiv från 2006.3 Det dröjde dock sex år innan 

implementeringen till svensk lag skedde.4 Det svenska införandet dröjde till den grad att Sverige 

som resultat blev bötesfälld av EU-kommissionen efter en överträdelsetalan efter att en extensiv 

debatt försvårat införandet.5 Efter ytterligare en tid infördes direktivet i svensk lagstiftning den 

21 mars 2012 med ledning av ett yttrande från Ekobrottsmyndigheten.6 Yttrandet ville stärka 

den personliga integriteten jämfört med det föreslagna direktivets regler.  

                                                 

2 Trafikuppgifter kallas också för metadata 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG  
4 Prop. 2010/11:46 
5 Mål C-185/09, kommissionen; Mål C-270/11, kommissionen. 
6 SOU 2007:76 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, preamble 8 och 10. 
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Den 8 april 2014 meddelade EU-domstolen genom de förenade målen C-293/12 och C-594/12 

att datalagringsdirektivet ogiltigförklarades. Målet aktualiserades efter framförande av 

Österrikes författningsdomstol och Irlands högsta domstol. Kortfattat ansåg domstolen att 

direktivet bröt mot grundläggande mänskliga rättigheter som erkänts i Europeiska Unionens 

stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02) (stadgan) och Europakonventionen. 

Direktivet kritiseras av EU-domstolen som bedömde ”Domstolen konstaterar således att 

direktivet innebär ett ingrepp i dessa rättigheter som i unionens rättsordning är långtgående och 

synnerligen allvarligt, utan att ingreppet är noggrant avgränsat genom bestämmelser som gör 

det möjligt att säkerställa att det verkligen är begränsat till vad som är strängt nödvändigt.”.7 

Redan vid införandet kallade Europeiska datatillsynsmannen datalagringsdirektivet för ”det för 

privatlivet mest inträngande åtgärden någonsin avseende dess skala och antalet människor som 

påverkas”.8 Datalagringsdirektivet hade, redan innan EU-domstolens ogiltigförklarande, 

annullerats av Tyskland, Tjeckien och Rumänien.9 

Det rättsliga efterspelet av domen var, till en början, osäkerhet om man överhuvudtaget kunde 

vidta nationella åtgärder baserat på det nu ogiltigförklarade datalagringsdirektivet. En punkt 

som EU-domstolen inte explicit har uttryckt någon åsikt om. Den dåvarande justitieministern 

Beatrice Ask tillsatte med denna bakgrund en utredning.10 Utredningen kom att kretsa kring 

konsekvenserna för den svenska implementeringen. Syftet var att utreda hur de svenska 

bestämmelserna förhöll sig till gällande EU-rätt eller om reglerna borde omarbetas så att 

skyddet för svenskarnas rätt till personlig integritet säkras.11 Utredningen publicerades och dess 

samlade bedömning var att den svenska implementeringen, i stora drag, respekterar EU-rätten.12 

Post- och telestyrelsen (PTS) har därefter, förutom en initial tid av osäkerhet, lagfört 

leverantörer som hävdar att de inte har rätten att lagra användarnas uppgifter.13 I svensk 

förvaltningsrätt har PTS även fått rätt,14 men minst en lagringsskyldig leverantör har som 

                                                 
7 I de förenade målen C‑293/12 och C‑594/12, Digital Rights Ireland, p 65.  
8 Europeiska datatillsynsmannen, 

(https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Speeches/

2010/10-12-03_Data_retention_speech_PH_EN.pdf ), 2015-09-20. 
9 Kranenborg, 2014, s. 249 
10 Ds 2014:23 

13 Post- och telestyrelsen (https://www.pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2014/PTS-kommer-inte-i-nulaget-att-vidta-

atgarder-utifran-datalagringsreglerna/)2015-09-20. 
14 Förvaltningsrätten i Stockholm (http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/Om-

forvaltningsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Tele2-Sverige-AB-ska-fortsatta-med-datalagringen-i-

enlighet-med-Post--och-telestyrelsens-forelaggande/) hämtad 2015-09-20 

11 Ds 2014:23, s. 11 
12 Ds 2014:23 s. 9 



gensvar anmält Sverige till EU-kommissionen.15 Debatten är fortfarande aktuell och 

pågående.16 

1.2 Syfte 

- Vilka beståndsdelar ingår i proportionalitetsbedömningen när begränsningen av en 

grundläggande rättigheter ska prövas? 

- Kan den svenska modellen angående datalagring anses som laglig ur ett EU-rättsligt 

perspektiv?  

- Kan rätten till skydd för personuppgifter anses stå intakt om den svenska 

lagringsmodellen kvarstår?  

1.3 Metod 
Syftet besvaras genom att tillämpa en rättsdogmatisk metod såsom den får förstås i en EU-

rättslig kontext.18 Detta innebär att svar söks genom att studera de allmänt accepterade 

rättskällorna och analysera dessa.19 Det är därför viktigt att identifiera reglerna som påverkar 

det valda området. Uppsatsens syfte aktualiserar folkrätt, EU-rätt och även nationella svenska 

lagar. Stadgan för den internationella domstolen art. 38 ger en uppfattning om vad folkrättsliga 

rättsläran utgår från. EU-rättens samlade regelverk är tämligen vidsträckt. Rättskällorna från 

EU-rätten omfattar skriven rätt, allmänna rättsprinciper, EU-domstolens praxis, andra 

rättsordningar samt doktrin.20 EU-rätten tillskrivs företräde framför svensk rätt genom 

rättsfallet Costa mot ENEL.21 Utöver EU-rätten är de svenska rättskällorna lagtext, förarbeten, 

praxis och doktrin.22 

                                                 

15 Bahnhof (https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2014/09/12/vi-anmaler-sveriges-datalagring-till-eu-

kommissionen) 2015-09-20. 
16 Svenska dagbladet (http://unvis.it/www.svd.se/vi-vagrar-lamna-uppgifter-till-polisen/om/debatt) 2015-09-20. 
18 Korling och Zamboni, 2013, s. 24 
19 Korling och Zamboni, 2013, s. 21 
20 Strömholm, 1996, s. 322-326 
21 Bernitz och Kjellgren, 2010, s. 77; Mål 6/64, Costa. 
22 Strömholm, 1996, s. 321 

trafikuppgifter. Avsikten är att exemplifiera intresseavvägningen genom verktyget 

proportionalitet.  Det slutliga ändamålet är att överväga om Sveriges lagstiftning kan komma 

att strida mot den bindande stadgan och Europakonventionen efter rättsfallet Digital Rights 

Ireland. Tre huvudsakliga frågeställningar framställs därför som vägledande för arbetet.  

9 

 

Uppsatsens grundläggande syfte är att analysera vilka rättigheter som påverkas och vilka 

allmänna intressen som gynnas av den nuvarande lagstiftningen angående lagring av 
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Den valda metoden utgår från en eller flera juridiska frågeställningar.23 I uppsatsen återfinns 

avsnitt vars syfte endast har för avsikt att beskriva rättsläget. Andra avsnitt utgår från ett 

rättighetsperspektiv. Analysen ämnar utreda lagstiftningens effekt på de skyddade rättigheterna 

– respekt för privatlivet samt skydd av personuppgifter. Uppsatsen går därför utöver den 

klassiska rättsdogmatiska metoden och innehåller andra källor än den metoden erkänner.24 

Tillvägagångssättet för uppsatsen är delvis att jämföra den svenska lagstiftningen som 

genererades av det nu ogiltigförklarade datalagringsdirektivet mot direktivet i fråga. 

Problematiseringen i analysen drivs främst av en jämförelse mellan EU-domstolens samt 

Europakonventionens rättspraxis jämfört med den svenska utredningens attityd och 

avvägningar kring de påverkade rättigheterna. Genom att inkludera Europadomstolens 

rättspraxis angående Europakonventionen ges en mer djupgående förståelse av rättigheternas 

innebörd. Detta då bestämmelserna utgör en historisk utgångspunkt för europeiska 

rättighetsstadgan och har fortsatt inflytande.25 

1.4 Avgränsning  
Uppsatsen kommer inte beröra lagringens effekt på andra rättigheter – såsom exempelvis 

yttrandefriheten. De svenska bestämmelserna som reglerar respekt för privatlivet och 

dataskydd kommer bara i den mån det anses nödvändigt att nämnas.  

2 EU och dess väg mot mänskliga rättigheter 

2.1 Europakonventionen  
Vid starten av det ekonomiska samarbete som idag utgör EU tillskrevs skyddet för de mänskliga 

rättigheterna liten vikt. Några direkta åtgärder för att stärka eller harmonisera mänskliga 

rättigheter fanns därför inte i det ursprungliga Romfördraget.26 Inte heller EG-domstolen 

tillskrev skyddet för mänskliga rättigheter någon större roll. I dess tidiga praxis framgår det att 

EG-domstolen inte hade rätt att tolka nationella grundläggande rättigheter. Domstolen framhöll 

vidare att EG-rätten inte garanterade ett grundläggande skydd för sådana rättigheter.27  

EG och dess verksamhet kom senare att inkludera fler intresseområden. Institutionen växte och 

gjorde gällande att EG och dess rättsakter hade företräde framför nationell rätt. Ur denna praxis 

växte behovet av att även inkludera grundläggande rättigheter till värnade principer. Rättsfallet 

                                                 
23 Korling och Zamboni, 2013, s. 23 
24 Korling och Zamboni, 2013, s. 39 
25 Bernitz och Kjellgren, 2010, s. 129 
26 Bernitz och Kjellgren, 2010, s. 127 
27 Hellner, Michael (http://www.lissabonfordraget.se/docs/skyddet-av-grundlaggande-fri-och-rattigheter-i-

framtidens-eu-200311.pdf), s. 15-16, 2015-09-20. 
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Internationale Handelsgesellschaft aktualiserade Tysklands ovilja att följa de EU-rättsliga 

rättigheterna innan dessa överensstämde med de tyska bestämmelserna.28 Denna rättskonflikt 

undvek EU-domstolen genom att i rättsfallet Nold meddela att de EU-rättsliga rättigheterna ska 

utgå ifrån gemensamma rättstraditioner och utgå ifrån internationella konventioner som 

medlemsstaterna godkänt.29 Av detta fick den rättighetsinriktade Europakonventionen ett ökat 

mandat.30 Europakonventionen hade skapat 1950 av Europarådet. Konventionen fick med tiden 

även ett ökat inflytande via Maastrichtfördraget respektive det efterföljande 

Amsterdamfördraget. 

Trots det ökade inflytandet och att alla länder i EU hade ratificerat konventionen var dess roll 

inte självklar under en lång tid. EG-domstolen bedömde till en början att Europakonventionen 

inte kunde bli bindande vid ett unionsmedlemskap.31 Bedömningen innebar att Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i 

Europadomstolens regi fortsatt fick anses vara relativt trubbiga verktyg, då det är upp till 

medlemsstaten att följa alternativt bortse från domstolens rekommendation. Vid införandet av 

Lissabonfördraget fastställde Fördraget om Europeiska Unionen (FEU) art 6.2 att 

Europakonventionen skulle gälla alla EU-länder. I Sverige införlivades Europakonventionen år 

1995.32 

2.3 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna  
Visionen av en EU-stadga av de grundläggande mänskliga rättigheterna som var bindande för 

medlemsstaterna fortsatte locka. Europeiska rådet överlämnade år 1999 en önskan om att 

sammanställa de på unionsnivå gällande grundläggande rättigheterna i en stadga.33 Stadgan 

godkändes i olika instanser under år 2000. Stadgan art 51.2 innebar att både EU och dess 

institutioner liksom medlemsstaterna var bundna att respektera de grundläggande rättigheterna 

vid tillämpning av unionsrätten.34 I FEU art 6.1 tillskrevs stadgan samma rättsliga värde som 

fördraget. 

Stadgan innehöll de friheter som Europakonventionen sedan tidigare beskrivit, de rättigheter 

som unionsmedlemskapet gav, samt vissa ekonomiska och sociala rättigheter. Trots att EU-

                                                 
28 Mål 11/70, Internationale Handelsgesellschaft; Bernitz och Kjellgren, 2010, s. 127 
29 Mål 4/73, Nold. 

32 Prop. 1993/94:117  
33 Ibid, s. 49-50 
34 Bernitz och Kjellgren, 2010, s. 129 och C-292/97, Karlsson. 

30 Hellner, Michael (http://www.lissabonfordraget.se/docs/skyddet-av-grundlaggande-fri-och-rattigheter-i-

framtidens-eu-200311.pdf), s. 17, 2015-09-20. 
31 Ibid, s. 34-37 
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domstolen och Europadomstolen även samarbetat tidigare innebar stadgan ett djupare 

samarbete eftersom Europakonventionen, på många sätt, blev den nya miniminivån för de 

grundläggande rättigheterna på EU-nivå.35 EU-domstolen är  dock den domstol som tolkar och 

tillämpar unionslagstiftning, medan Europadomstolen arbetar med Europakonventionen och 

dess betydelse för mänskliga rättigheter. EU:s institutioner och medlemsstaternas bestämmande 

organ ska applicera stadgan när de tillämpar lagstiftning inom EUs kompetens.36 

Kommissionen strävade efter att skapa en rättighetskultur där rättigheterna ska ge vägledning 

till aktiviteter och verka begränsande inom unionens kompetens.37 Sedan Lissabonfördragets 

införande har rättigheternas påverkan på EU-aktiviteter förtydligats. Denna strävan försvåras 

med Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) art. 2 tillsammans med art. 73 

genom medlemsstaternas och EUs delade befogenhet kring nationell säkerhet. Klart är dock att 

stadgan art. 52.3 tillförsäkrar en högre skyddsnivå än Europakonventionen, eller i art. 53 i vart 

fall inte inskränker densamma. 

3 Proportionalitet 

3.1 Intresseavvägningen mellan rättigheter och allmänna intressen 
I en demokrati är mänskliga rättigheter en fundamental värdegrund. Den tillför ett skydd och 

därmed trygghet till alla människor. Demokratin bygger samtidigt på teorier om maktfördelning 

och folkstyre. För den regerande majoriteten utgör skyddade rättigheter en begränsning i 

maktutövningen. Av denna anledning är bara ett fåtal rättigheter absoluta. Absoluta rättigheter 

kan aldrig åsidosättas på grund av folkliga intressen eller opinionsbildning. Relativa rättigheter 

kan däremot till viss del styras av och underställas allmänna intressen. Rätten till privatliv och 

rätt till dataskydd är relativa rättigheter och kan därför till viss del påverkas av nationell 

lagstiftning.38 

När en lag medger att myndigheter lagrar trafikuppgifter för brottsutredande syften innebär det 

en begränsning i medborgarnas rättigheter.39 En begränsning inträffar när en aktör hindrar en 

rättighet från att utnyttjas tillfullo. Inget de minimi-krav finns på hur omfattande begränsningen 

behöver vara eller att begränsningen behöver ske med uppsåt. Begränsingen betyder däremot 

                                                 
35 Bernitz och Kjellgren, 2010, s. 129 
36 C-292/97, Karlsson. 
37 EU kommisionen, COM/2009/0205 final. 
38 Barak, 2012, 27-32 
39 Europadomstolens dom i Österreichischer Rundfunk and others den 7 December 2006 
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inte per automatik att lagringen är olaglig. Alla begränsningar i en rättighet har dock samma 

behov av att prövas enligt nedanstående proportionalitetsbedömning.40  

Skyddet som tillförsäkras medborgaren är inte absolut och utrymme för begränsningar finns av 

sådana rättigheter. Tvångsmedel som påverkar medborgarnas rättigheter måste värderas utifrån 

denna komplicerade intressekonflikt. Proportionalitet behövs för att balansera de allmänna 

intressen som kan stå i kontrast med de grundläggande mänskliga rättigheterna. I annat fall 

riskerar intresseavvägningen att bli skev och därför endast uppnå en fungerande polisiär 

verksamhet genom att skada medborgarnas grundläggande rätt till integritet, eller vice versa 41 

Proportionalitetsprincipen är en internationellt erkänd metod för dessa avvägningar. 

Rättsprincipen används av Europadomstolen och flertalet västerländska länder däribland 

Sverige, samt inom EU-rätten.42 Sedan stadgans införande ses en ökad tillämpning av 

rättsprincipen vid intressekonflikten som rör stadgans rättigheter.   

För att lagligen kunna genomföra en begränsning av en rättighet finns stadgan art. 52. Artikeln, 

som representerar proportionalitetsprincipen, är ett verktyg för att fastställa de nödvändiga 

kraven för att begränsningar i en rättighet ska vara tillåten. Inom Europadomstolens praxis ges 

medlemsstaterna en viss frihet att själv välja tillvägagångssätt för att upprätthålla allmänna 

intressen, kallad the margin of appreciation.43 EU-domstolen har dock historiskt sett valt att 

ifrågasätta medlemsstaternas avvägningar i en högre grad. Anledningen kan vara att EU inte är 

ett internationellt traktat och har en tydlig vilja att skapa en harmoniserat rättsystem.44  

3.2 Proportionalitetens syfte 
Metoden ska således vara ett verktyg för domare att fastställa de nödvändiga kraven för att 

begränsa en rättighet alternativt att stoppa införandet av begränsningen.45 När de sociala 

fördelarna av en begränsning överväger de sociala nackdelarna kan en åtgärd bedömas vara 

proportionerlig.46  

Proportionalitet visar den önskvärda skyddsnivån för utvalda rättigheter i ett demokratiskt 

samhälle. Barak understryker vikten av att grundligt diskutera hur rättfärdigandet går till. 

                                                 

43 Europadomstolens dom i Handyside v United Kingdom den 7 december 1976 
44 Naarttijärvi, 2013, s. 46-47 
45 Barak, 2012, s. 465 

40 Barak, 2012, s. 102 

42 Barak, 2012, s. 186 

41 Barak, 2012, s. 214-220 

46 Barak, 2012, s. 132 
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Aktören som begränsar rättigheten har en skyldighet att försvara agerandet.47 

Proportionalitetsprincipen är lämplig att användas i bedömningen om en nationell lag innebär 

ett intrång av en mänsklig rättighet. Även om medlemsstaten vill stärka andra allmänna 

intressen med ledning av politiska visioner ska begränsningar vara restriktiva och får inte störa 

det väsentliga innehållet i den påverkade rättigheten.48 I FEU art. 19 anges att medlemsländerna 

faller under domstolens auktoritet om de anses ha frångått dessa begränsande bestämmelser och 

ska ändra sin lagstiftning därefter om domstolen begär det.49 

3.3 Proportionalitetsbedömningens uppbyggnad 
Enligt proportionalitetsbedömningen är en begränsning av en grundläggande mänsklig rättighet 

enbart tillåten om åtgärden uppfyller proportionalitetstestets samtliga steg.    

(1) begränsningens syfte är erkänt av Unionen 

(2) de åtgärder som införs ska inte överstiga det som är strikt nödvändigt för att uppnå syftet 

(3) de valda åtgärderna ska typiskt verka för att uppnå syftet 

(4) det finns ett sunt förhållande mellan fördelarna som åtgärden medför och att de potentiellt 

negativa effekterna50 

3.3.1 Legalitet 

Bedömningen av legaliteten rörande de valda åtgärderna, eller dess konsekvenser är inte en del 

av proportionalitetsbedömningen. Åtgärdens legalitet måste dock utredas innan 

proportionalitetsbedömningen blir aktuell. Kravet återfinns sedan tidigare hos 

Europadomstolen som EU-domstolen har inspirerats av. Första rättsfallet när principen 

aktualiserades var i Knauf Gips, men efter Lissabon-fördraget har EU-domstolen inte refererat 

till bestämmelsen explicit.51 

Legalitet innebär att begränsningen stöds av nationell lagstiftning och respekterar lagens 

hierarkiska uppbyggnad. Stadgans hierarkiska position är, som ovan nämnt, lika som fördragen. 

Rättigheterna kan därför inte enbart begränsas genom nationell lagstiftning, utan det krävs även 

legalt stöd i stadgan för att begränsningen ska kunna tillåtas. Om denna punkt inte uppfylls, 

                                                 

48 De förenade målen C-92/09, Volker och C-93/09, Eifert;  Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-

content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-

intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 9, 2015-09-20. 
49 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 9-10, 2015-09-20. 
50 Barak, 2012, 131 
51 Peers, 2014, s. 1471 

47 Barak, 2012, s. 147 

http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
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finns det inga möjligheter att rättfärdiga begränsningen.52  Utöver ovanstående innehåller 

legalitetskravet vissa kvalitativa egenskaper som framgår av rättspraxis.  Några exempel är krav 

på bestämmelsernas tillgänglighet och att de personer som påverkas av direktivet ska kunna 

anpassa sitt beteende efter lagen samt krav på lagens tydlighet. 

Kravet på tillgänglighet innebär att lagen ska publiceras på ett bestämt sätt. Informationen ska 

finnas tillgänglig via publika tjänster och vara öppen för läsning av den intresserade 

allmänheten. Kravet på tydlighet framställs som att vägledning ska kunna fås av lagen. De som 

påverkas av en begränsad rättighet ska kunna uppfatta innebörden och handla därefter.53 En 

absolut förutsägbarhet krävs inte då lagar ofta är vaga och rättslig hjälp kan krävas. Inga direkta 

krav finns att en lekman ska kunna förstå den fulla innebörden av den begränsande lagen, men 

medborgarna ska ha en möjlighet att anpassa sitt beteende därefter.54 Om staten genomför 

övervakningsåtgärder krävs att privatpersoner ska kunna informera sig om att deras rättigheter 

till privatliv blivit begränsade.55 Förutsägbarheten fyller en viktig funktion när hemlig 

övervakning förekommer och ska kombineras med oberoende kontroll.56 För att brista i 

tydlighetsrekvisitet krävs det att juridisk expertis inom området har svårigheter att tolka lagens 

betydelse och förhållningssätt.  

3.3.2 Allmänt samhällsintresse som erkänns av EU 

Ytterligare ett grundläggande kriterie är att begränsningen svarar mot ett av Unionen godkänt 

allmänintresse. I stadgan art. 52.1 framgår att begränsningens syfte ska svara mot ett allmänt 

samhällsintresse som erkänts av unionen, eller behovet av skydd för andra människors 

rättigheter och friheter. I stadgan framgår det inte explicit vilka syften som lämpar sig för att 

begränsa en rättighet.57 Grunderna för att begränsa en rättighet är många, och utökas ständigt.58 

Det kan vara fråga om allmänhetens hälsa, statens stabilitet, nationell säkerhet eller att förhindra 

brottslighet för att nämna några vedertagna exempel.  

Att individens rättigheter ibland får stå tillbaka för allmänheten är en etablerad utgångspunkt i 

ett demokratiskt samhälle. Lika självklart är det att individen ska tillförsäkras grundläggande 

rättigheter. Ett godkänt syfte ger därför inte en absolut rätt att begränsa en grundläggande 

                                                 
52 Barak, 2012, s. 107 
53 Europadomstolens dom i Weber och Saravia mot Tyskland den 29 juni 2006, 
54 Europadomstolens dom i The Sunday Times mot Förenade kungariket den 26 april 1979, läs också Barak, 

2012, s. 116 
55 Europadomstolens dom i Malone mot Förenade kungariket den 26 april 1985, läs också Barak, 2012, s. 117 
56 Europadomstolens dom Klass m.fl. mot Tyskland den 6 september 1978 
57 Barak, 2012, s. 254  
58 Peers, 2014, s. 1476 
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rättighet.59 Alla begränsningar av mänskliga rättigheter ske restriktivt. Dessutom bör mänskliga 

rättigheter prioriteras framför andra intressen, såsom den fria rörligheten.60 Denna 

utgångspunkt följer av att mänskliga rättigheter är en grundbult för EUs uppbyggnad enligt 

artikel 2 fördraget och rättspraxis.61 

3.3.3 Rationellt samband  

I likhet med de två ovanstående kriterierna är det rationella sambandet ett tröskelvärde innan 

den faktiska proportionalitetsprövningen. Efter att syftet med regleringen fastställs bör 

tillvägagångssättet undersökas. Vald metod ska typiskt sätt vara bidragande till att uppfylla det 

fastställda syftet. Prövningen av detta samband ifrågasätter om den specifika metoden gynnar 

slutmålet. Om ett rationellt samband inte återfinns riskerar åtgärden istället att verka hämmande 

för syftet.62 Det är lagstiftarens uppgift att uppvisa data och statistik som påvisar en logisk 

koppling mellan metoden och dess syfte. Kopplingen ska kunna uppvisas vid införandet såväl 

som vid en eventuell prövning av åtgärderna. Bedömningen värdesätter dock inte om 

avvägningen är snedvriden mellan uppkomna för- respektive nackdelar. Bedömningsgrunden 

associeras främst med Europadomstolens praxis kring proportionalitet, men har även använts 

av EU-domstolen.63 

3.3.4 Rättighetens väsentliga innehåll   

Inget syfte erkänt av unionen kan däremot rättfärdiga en begränsning av en rättighets väsentliga 

innehåll. Principen härstammar från Alexys teorier om rättigheter, rättspraxis från 

Europadomstolen och kan utläsas från stadgan art. 52. EU-domstolen använde innan 

Lissabonfördraget liknande bedömningsgrunder men under annat namn.64 Medlemsstaters 

nationella lagstiftning som motsäger det väsentliga innehållet i den påverkade rättigheten måste 

anses olaglig.65 

3.3.5 Nödvändighet   

Nödvändighetsrekvisitets funktion är att utröna om det finns mer gynnsamma alternativ för de 

påverkade rättigheterna. Punkten aktualiseras om alternativa metoder finns tillgängliga för 

jämförelse. Om ett annat alternativ innebär ett mindre intrång ska det alternativet väljas. Då 

                                                 
59 Barak, 2012, s. 255 
60 Peers, 2014,  s. 1479  
61 Peers,2014, s. 1479 
62 Barak, 2012, s. 305 
63 Peers, 2014, s. 1482; De förenade målen C-92/09, Volker och C-93/09, Eifert. 
64 Peers, 2014, s. 1480 
65 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 25, 2015-09-20.  

http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
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inga andra alternativ finns tillgängliga kan det konstateras att nödvändighetskravet får anses 

uppfyllt.66 

Under rekvisitet eftersöks andra alternativ under förutsättningen att en metod som möjliggör 

samma effekt kan hittas, men som efter en samlad bedömning innebär mindre åverkan på den 

berörda rättigheten.67 Poängen med nödvändighetsrekvisitet är däremot inte att minsta möjliga 

intrång ska väljas framför andra alternativ oberoende av övriga faktorer. Enklast är att illustrera 

med ett hypotetiskt exempel. En alternativ åtgärd som är hälften så effektiv, men endast innebär 

en bråkdel av intrånget på den utsatta rättigheten kanske låter intressant beroende på situation. 

Den egenskapen värdesätts dock inte under denna punkt. Det är viktigt att jämföra alternativ 

som gynnar målet lika fort och effektivt som den redan föreslagna lösningen.68 

Vid en jämförelse enligt nödvändighetsrekvisitet ska den alternativa åtgärden innebära ett 

mindre intrång. Andra faktorer ges dock inte samma möjligheter till förändring. För att 

framställa ett gångbart alternativ krävs alltså att samma rättigheter ska påverkas. Dessutom ska 

alternativet inte kosta mer att implementera för medlemsstaten, och även medföra samma 

effektivitet och grad av skydd.69 Ett alternativ som hindras av ovan nämnda begränsningar i 

jämförelsen kan få upprättelse. Detta sker under bedömningens sista test: stricto sensu. 

3.3.6 Stricto sensu 

Avvägningen mellan motstridiga intressen är grundläggande i en proportionalitetsbedömning. 

Under rekvisitet stricto sensu fokuseras på de fördelar ett intresse får i relation till hur en annan 

rättighet får anses stå tillbaka. Detta anses vara hjärtat i proportionalitetsbedömningen. 

I jämförelse med de andra bedömningsgrunderna är rekvisitet resultatinriktat. Här värderas de 

faktiska effekter nationens åtgärder skapar. En åtgärd är inte proportionerlig om en balans 

mellan allmänhetens intresse och individens rättighet inte återfinns. Utan denna balans kan 

individen eller en minoritet missgynnas av en från samhället vald majoritet.  

Det finns ingen naturlig viktning mellan de motstridiga intressena. Vad som värdesätts högre 

eller hur man värdesätter de skillnaderna som tydliggörs i viktningen är svårbedömda. Barak 

nämner att syftet med den nationella metoden, sannolikheten att syfte realiseras och 

angelägenheten av förändring. På andra sidan av denna teoretiska vågskål ska den skyddade 

                                                 
66 Barak, 2012, s. 323  
67 Barak, 2012, s. 331 
68 Barak, 2012, s. 320  
69 Barak, 2012, s. 325 
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rättigheten som berörs negativt ställas. Viktiga faktorer är att mäta skadan och hur stor risk det 

är att skadan realiseras.70 

EU-domstolen har vid flertal tillfällen hänvisat till att icke-absoluta rättigheter måste bedömas 

i relation till deras funktion i samhället. Den berörda rättigheten och allmänintresset som stärkts 

kan värderas utifrån sociala värderingar i nationen. Det är heller ingen lätt bedömning att göra. 

Faktorer såsom historia, värderingar hos medlemsstater samt nationell lagstiftning påverkar.71 

Bedömningsgrunden har i detta perspektiv kritiserats för att vara godtycklig men Barak vill 

dock förenkla förfarandet.  

Barak väljer att inte fokusera på den interna viktningen mellan rättigheten och allmänna 

intresset. Istället är det effekten, för- respektive nackdelarna, som kommer av den nationella 

lagstiftningen som värderas. Således är det effekten av lagstiftningen som ska värdesättas och 

deras sociala värde. Den korrekta frågeställningen bör därför vara hur balansen blev mellan den 

marginella skillnaden som uppkommit på allmänintresset, motsatt den marginella skillnaden på 

den berörda rättigheten med den valda metoden.72  

3.3.7 Införandet av ett alternativ 

Efter den faktiska avvägningen i rekvisitet stricto sensu kan en alternativ metod presenteras. 

Den alternativa metoden ska då prövas enligt exempelvis nödvändighetsrekvisitet. Tidigare i 

proportionalitetsbedömningsprocessen fick inte alternativa tillvägagångssätt presenteras lika 

förutsättningslöst, och avvisades om de inte uppvisade samma effektivitet eller inte kunde 

erbjudas till samma ekonomiska kostnad. Här kan alternativa metoder prövas som inte innebär 

samma fördelar för det allmänna intresset, men innebär en mindre begränsning i den berörda 

rättigheten. En alternativ metod ska vara praktisk genomförbar för att godkännas som en 

potentiell kandidat.73 Alternativet som prövas ska sedan bedömas inom ramarna för 

proportionalitetsbedömningen såväl som kriteriet stricto sensu. 

Bedömningsunderlagen underlättar jämförelsen av liknande alternativ.74 Frågeställningen bör 

nu vara om den valda metoden verkar vara proportionerlig i jämförelse med det föreslagna 

alternativet.  Bedömningen kommer, i likhet med bedömningsgrunden stricto sensu, att utgå 

                                                 
70 Barak, 2012, s. 348 
71 Barak, 2012, s. 349 
72 Barak, 2012, s. 350-352 
73 Barak, 2012, s. 355-356 
74 Barak, 2012, s. 353 
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från om de marginella fördelarna för allmänna intresset är proportionerlig till den marginella 

skadan på den skyddade rättigheten.75 

4 Rikets säkerhet  

4.1 Datalagringsdirektivet 
Genom direktiv 2006/24/EG stadgades den enskilda nationens möjlighet att gynna nationell 

säkerhet samt kampen mot grövre brottslighet. Direktiv 2006/24/EG, även känd som 

datalagringsdirektivet, skapades för att harmonisera dylik lagstiftningen inom EU. Problemet 

med de nationella lösningarna var att metoderna och omfattningen av lagringen av 

medborgarnas trafikuppgifter skiljde sig avsevärt mellan medlemsstaterna.76 Exempel på 

skillnader var lagringstid, vad som lagrades, vilka som lagrade och myndigheternas tillgång till 

informationen. Europeiska rådet ansåg att elektronisk kommunikation ökade i användning och 

utgjorde ett betydande redskap för brottsutredning och behovet av en reform förtydligades.77  

Direktivets första artikel förtydligar det dubbla syftet. Harmoniseringen skulle underlätta de 

brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att utreda allvarlig brottslighet genom lagring 

av trafikuppgifter. Någon närmare definition på allvarlig brottslighet gavs inte då de nationella 

bestämmelserna fastställde innebörden. Syftet med direktivet var även att arbeta preventivt mot 

terrorism.78 

4.1.1 Effekten av införandet 

Direktivet skapade en harmonisering och därmed ett tydligare europeiskt samarbete mot grov 

brottslighet i medlemsstaterna. Medlet mot brottsligheten var de sparade trafikuppgifterna. Alla 

EU-länder skulle därför spara trafik och lokaliseringsuppgifter från såväl fysiska som juridiska 

personer. Direktivet hade ingen sluttid innan det upphörde via ett ogiltigförklarande av EU-

domstolen. Mängden information som sparades varierade beroende på vilka elektroniska 

kommunikationsmedel som användes.79 Gemensamt för alla kommunikationsmedel var att 

medlemsstaterna inte sparade meddelandets konkreta innehåll.80 Lagringen bestod istället av 

andra uppgifter, data om annan data, så kallad metadata. Övervakningsmetoden skulle hjälpa 

att identifiera avsändare såväl som mottagare liksom annan information de brottsutredande 

myndigheterna kunde ha nytta av. Lagringsskyldigheten omfattade uppgifter om datum, 

                                                 
75 Barak, 2012, s. 357 

79 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, Art. 5.  
80 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, Art.1.2  

76 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, preamble 5. 
77 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, preamble 7. 
78 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, preamble 8 och 10. 
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tidpunkt, varaktighet för kommunikationen, namn, telefonnummer, typen av kommunikation 

samt vilken utrustning som användes.81 

Direktivet specificerade ingen fastställd tid för lagringen. De trafikuppgifter som sparades av 

leverantörerna ska finnas tillgängliga för myndigheterna i minst sex månader till högst 24 

månader efter inhämtning.82 Överföringen till myndighet skulle ske utan onödiga dröjsmål vid 

begäran.83 Utlämningen av uppgifter till brottsbekämpande myndigheter var också reglerat i 

direktivet. Direktivet föreskrev att de nationella myndigheterna skulle formulera egna 

nödvändighets- och proportionalitetskrav för utlämningen av data. 84 Inga obehöriga skulle få 

otillåten tillgång till det sparade materialet.85  Närmare riktlinjer var därför upp till varje 

medlemsstat att införa även om tillgången till uppgifterna skulle regleras i enlighet med 

unionsrätten och Europakonventionen. Varje medlemsstat skulle dessutom tillhandahålla en 

oberoende tillsynsmyndighet för att övervaka lagringen, men även utlämnandet av sagda 

uppgifter.86 

Direktivet tog även upp vilka krav som skulle finnas för att garantera trafikuppgifternas 

säkerhet. Uppgifterna skulle utrustas med lämpliga säkerhetsmekanismer beroende på 

materialets betydelse och hur känslig informationen kunde anses vara. Efter lagringstidens slut 

ska uppgifterna förstöras, även om EU-domstolen senare hade synpunkter på formuleringen.87 

Direktivet specificerar tydliga krav på lagring av trafikuppgifter, men anger inte i detalj vem 

som skulle ansvara för lagringen. Det var medlemsstaterna som skulle implementera en lämplig 

lösning för lagringen.  

4.2 Trygghet 
Syftet med datalagringsdirektivet var delvis att tillförsäkra medborgarnas trygghet, vilket anses 

vara en grundläggande skyldighet för staten att upprätthålla. Människans uppfattning av 

säkerhet har länge påståtts vara en förutsättning för social och ekonomisk utveckling.88 

Samtidigt är det inte självklart om vad begreppet säkerhet innebär. Vem, eller vad man skyddar 

och vilka åtgärder som används för att uppnå en god skyddsnivå är inte givet. Säkerhet kan 

betyda olika saker beroende på om bedömningen utgår från ett objektivt eller subjektivt 

                                                 
81 Ds 2014:23, s. 26  
82 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, Art. 6 och 12. 
83 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, Art. 8. 
84 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, Art.4 

86 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, Art. 9. 

88 Naarttijärvi, 2013, s. 114 

85 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, preamble15 och 16. 

87 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 67 
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perspektiv hos medborgaren.89 En mer realistisk syn på definitionen av säkerhet är att den utgör 

en kontinuerlig process för att minimera hot och risker. Cameron uppmärksammar behovet av 

att tydligt definiera vad som ska skyddas. Den nationella säkerheten omfattar inte bara den 

klassiska bilden av främmande nationers militära hot. Nationell säkerhet omfattar i slutligen 

hot mot statsskicket. Här inryms kampen mot grövre brottslighet och terrorism.90 

Rätten till liv bör anses vara ett grundläggande krav för att andra rättigheter ska kunna 

uppfyllas.91 Därför har säkerhet prioriteras i avvägningar mellan flera olika rättigheter. 

Säkerhetsbegreppet är som nämnts problematiskt brett. Det finns behov av att definiera säkerhet 

närmare eftersom säkerhetsintressen kan vara av betydelse för nationens möjligheter att frångå 

grundläggande mänskliga rättigheter. Cameron skriver att begreppet får olika betydelse om 

perspektivet är internationellt, nationellt mellan stater eller inrikes.92 Trots, eller kanske på 

grund av, den nationella säkerhetens stora betydelse för statsskicket och dess medborgare finns 

ett uttalat dilemma. Begreppets flexibilitet, och i förlängningen subjektiva innebörd utgör i 

praktiken93 en möjlighet för maktmissbruk.94 Cameron menar att legitima säkerhetsaspekter 

fortfarande existerar för stater. Problematiken är att bestämmelserna kan, såsom under kalla 

kriget, användas som ett medel för oacceptabla övergrepp på mänskliga rättigheter.  

4.3 Att lagra och använda trafikuppgifter 
Metoden för att förverkliga syftet blev därför allmän övervakning. Övervakning definieras som 

systematisk bevakning av personer, platser eller data för att upptäcka speciella 

beteendemönster, oftast kriminell i sin natur. Syftet är att förhindra, skydda eller på annat sätt 

motverka företeelsen av brott.95 För att underlätta polisens arbete finns olika 

övervakningstekniker tillgängliga. 

Övervakningstekniker definieras som tekniska hjälpmedel som används vid övervakning för 

brottsbekämpande myndigheter. Begreppet innefattar till exempel kameraövervakning, klassisk 

skuggning och analysering av sociala nätverk. Aktiviteterna utgör nästan uteslutande en 

begränsning av skyddade rättigheter. Begränsningarna kan, som tidigare nämnts, i sin tur 

uppdelas i tillåtna respektive olagliga begränsningar. Hur inkräktande de valda 

                                                 
89 Naarttijärvi, 2013, s. 116  
90 Europol (https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf), 2015-09-20.  
91 Cameron, 2000, s. 62 
92 Cameron, 2000, s. 43 
93 Cameron, 2000, s. 55 
94 Cameron, 2000, s. 63  
95 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 1, 2015-09-20. 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
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övervakningsmetoderna är ska värderas utifrån den skyddade rättigheten som berörs. Hemlig 

övervakning, där den drabbade inte är medveten om begränsningen av rättigheten, gör intrånget 

mer långtgående.  

Innan bedömningsgrunderna härav nämns är det viktigt att förstå interaktionen mellan 

rättigheter och säkerhetsaspekten. EU ska verka för att säkerställa de grundläggande 

rättigheternas integritet samtidigt som organet verkar för att medborgarnas säkerhet 

garanteras.96  

5 Rätten till respekt för privatlivet  

5.1 Begreppets ursprung 
Rätten till privatliv är en skyddad rättighet som återfinns i ett flertal rättskällor. Principen 

omnämns i bland annat FN:s konventioner om mänskliga rättigheter art.12, stadgan art. 7 och 

Europakonventionen art. 8.97 De rättigheter som garanteras i stadgan art. 7 motsvarar betydelsen 

i Europakonventionen art. 8.98 Med hänsyn till den tekniska utvecklingen har ordet 

"kommunikation" ersatt "korrespondens".99 Räckvidden på stadgan art. 7 är omfattande och 

stöds av många års rättspraxis från Europadomstolen. EU-domstolen har i rättspraxis 

kommenterat bestämmelsernas nära koppling med dataskydd.100  

5.2 Begreppet privatliv och dess tillämpning  
Rättspraxis visar att begreppet privatliv ska tolkas brett. Begreppet privatliv är dock vagt och 

vad som inkluderas är inte alltid självklart. Inga yttre gränser till begreppets omfattning finns 

och räckvidden har kontinuerligt utökats.101 Flera fastslagna värdegrunder har 

uppmärksammats under åren. Du har rätt att kontakta andra ostört och efter eget tycke,102 till 

kroppslig autonomi och skydda ditt eget anseende. I fallet Niemietz fastställs att även 

arbetsplatsen och de aktiviteter som sker där skyddas.103 Europadomstolen lyfter fram att 

personlig utveckling och korrespondens med andra personer ska skyddas.104 Begreppet 

                                                 
96 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 3, 2015-09-20. 
97 Naarttijärvi, 2013, s. 40-41; Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-

establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), 

s. 32, 2015-09-20. 
98 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, 2007/C 303/02. 
99 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, 2007/C 303/02, art 7. 
100 De förenade målen C-92/09 Volker och C-93/09 Eifert; Choudhry, 2014, s. 179 
101 Europadomstolens dom i Peck v United kingdom den 4 april 2003 och Europadomstolens dom i Niemietz 

mot Tyskland den 16 december 1992 
102 Europadomstolens dom i Niemietz mot Tyskland den 16 december 1992 
103 Europadomstolens dom i Niemietz mot Tyskland den 16 december 1992 
104 Europadomstolens dom i Odiévre v France den 13 februari 2003 

http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
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kommunikation i stadgan är teknikneutralt, till skillnad från Europadomstolens korrespondens, 

och omfattar även datatrafik.105 Genom stadgan skyddas personuppgifter mot insamling av 

polis- och underrättelseverksamhet, oberoende av formen för insamlingen.106  

Rätten till privatliv innebär en skyldighet för medlemsstater att undvika övervakning. Alla 

undantag från den huvudregeln måste bedömas enligt proportionalitetsprincipen.107 

Europadomstolen har uttryckt oro över övervakningens allt mer sofistikerade metoder och har 

uppmanat till försiktighet.108 Det är emellertid, som tidigare påpekats, viktigt att särskilja en 

begränsning av en rättighet jämfört med ett otillåtet intrång.  

5.3 Rättspraxis 
Att lagringen av trafikuppgifter har setts som mindre integritetskränkande än att spara 

kommunikationens innehåll har kritiserats i doktrin.109 I europadomstolen och EU-domstolens 

tidigare rättspraxis angående behandling av trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter 

kommenterades dock att användningen av GPS-data utgör ett avsevärt intrång som skiljer sig 

från klassisk skuggning. Informationen som kommer av systematisk GPS-övervakning hotar att 

avslöja känsligare information kring individens person än klassisk fysisk övervakning. Metoden 

riskerar att avslöja personens levnadsvanor, tycke, känslor och andra skyddsvärda intressen 

under rätten till privatliv. Domstolen argumenterade att trafikuppgifter i kombination med 

annan information därför utgör ett omfattande ingrepp i den drabbades privatliv.110 

Att lagra fingeravtryck och DNA på obestämd tid utgjorde ett intrång i rätten till privatliv enligt 

rättsfallet S. and Marper.111 Europadomstolen såg allvarligt på att lagringen hade en på förhand 

fastställd lagringstid som bedömdes vara omotiverat lång. Särskilt kränkande var att frikända 

personers data sparades, såväl som dömdas.112. Ett annat rättsfall berörde personalkontroll via 

hemliga register för att kunna bli anställd vid den svenska flottan. Den nationella lagstiftningen 

var tydlig med registrets förekomst och att syftet med kontrollen var nationell säkerhet. Att 

registret inte utgjorde ett intrång, utan snarare en begränsning, möjliggjordes av de 

skyddsmekanismer som fanns etablerade i medlemsstaten.113 

                                                 
105 Choudhry, 2014, s. 161  
106 Europadomstolens dom i Leander mot Sverige den 26 mars 1987 
107 Choudhry, 2014, s. 155 
108 Europadomstolens dom i Kopp mot Schweiz den 25 mars 1998  
109 Naarttijärvi, 2013, s. 270 
110 Europadomstolens dom i Uzun v. Germany den 2 september 2010 
111 Europadomstolens dom i S. och Marper mot Förenade kungariket den 4 december 2008 
112 Rainey, Wicks, och Ovey, 2010, s. 379  
113 Europadomstolens dom i Leander mot Sverige den 26 mars 1987; Rainey, Wicks, och Ovey, 2010, s. 378 
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Europadomstolen klargjorde dessutom att hemlig övervakning utan möjlighet till gottgörelse 

eller kännedom om övervakningen kan vara tillåten. Bedömningen var beroende av de 

skyddsmekanismer som fanns i den tyska lagstiftningen.114 Europadomstolen har historiskt 

värdesatt att tillräckliga och effektiva skyddsmekanismer mot missbruk finns. 

Skyddsmekanismerna avgör inte helheten, utan ett flertal faktorer i varje enskilt fall avgör om 

situationen kan kategoriseras som ett olagligt intrång. Exempel är övervakningens typ, 

omfattning, tidsspann samt grunderna för att arrangera övervakningen och vilka auktoriteter 

som kan utlysa övervakningen. Övervakning ska kontrolleras av en extern enhet, och det ska 

finnas möjlighet att få upprättelse för en eventuell överträdelse. När hemlig övervakning tillåts 

får skyddsmekanismerna extra betydelse.115  

Sammanfattningsvis har kärnan i rätten till privatliv uttrycks som att ha friheten att själv välja 

vilken information man vill dela och till vem, friheten till personlig autonomi kring dina 

aktiviteter och rörelser även utanför hemmet, kontroll över den egna identiteten samt relationer 

och din rätt till ostörd personlighetsutveckling.116  

6 Dataskydd 

6.1 Dataskyddets uppkomst och funktion 
I takt med att samhället har blivit mer digitaliserat har skyddet av de digital spår och  annan 

personliga information blivit allt viktigare. När en person öppnar ett bankkonto, eller går med 

i ett socialt nätverk på internet, lämnas viktig personlig information ut såsom namn, adress och 

kreditkortsnummer. Att den informationen behöver skyddas har inte alltid varit en självklarhet. 

Dataskyddslagstiftningen är av naturliga skäl en relativt ny företeelse. Genom digitaliseringen 

kom möjligheten att skapa stora banker med personlig data.117 Data kunde samlas in för ett 

syfte, men användas för ett helt annat. Inga riktlinjer ställdes heller upp för när informationen 

skulle raderas. Informationen kunde därför vara irrelevant vid tidpunkten för återanvändandet 

men användes ändå.  Förskjutningen av det initiala syftet skapade en osund användning av data 

                                                 
114 Europadomstolens dom Klass m.fl. mot Tyskland den 6 september 1978; Rainey, Wicks, och Ovey, 2010, s. 

370 
115 Europadomstolens dom Klass m.fl. mot Tyskland den 6 september 1978, p 58, Europadomstolens dom i S. 

och Marper mot Förenade kungariket den 4 december 2008 
116 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 33-35, 2015-09-20.  
117 Bygrave, 2000, s. 94 

http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
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för kommersiella ändamål. Behovet av att öka databasernas transparens för att undvika 

återanvändning eller felaktig användning aktualiserades.118  

Den digitala informationens användningsområden ökade med tiden. Det blev allt vanligare att 

se automatiserade beslutsfattande funktioner i samhället. Dessa beslut kan till exempel påverka 

din ställning som låntagare och försäkringspremiens storlek. Tidigare kunde man personligen 

påverka sin trovärdighet, medan det digitala ”alter egot” endast bedömdes via nätverkets 

tillgängliga data. Denna ”digitala persona”, vars roll i samhället blev allt mer påtaglig, började 

verka allt mer fristående från den personen den representerade.119 

När fler företag såg värdet med det nya digitala sättet att lagra och värdera information ökade 

samarbetet dem emellan. Snart var det svårt för den enskilda personen att spåra vart denna 

information kom från och därmed hur mycket företaget visste om personliga ting. Kunskap är 

som känt makt. Hungern efter information var omättlig och den utvecklingen fortsätter än idag. 

Det skapade en marknad för försäljning av personuppgifter för finansiell vinning, en marknad 

som är högst aktuell än idag.120 

Med möjligheten att lagra stora mängder data kom system för allmän övervakning till. Bygrave 

beskriver att utvecklingen var resultatet av faktorer som en växande folkmassa, 

informationsdelning mellan polisiära organisationer och ett ökat behov av att i detalj kunna 

avgöra händelser i personers vardag. Brottsbekämpande organisationers intresse av allmän 

övervakning beror på en populistisk press att skipa rättvisa.121 Organisationerna har möjlighet 

att övervaka och syftet är att kontrollera. Bygrave beskriver att via kontroll kommer möjligheten 

att influera de övervakade. Därför kan myndigheternas tillgång till personuppgifter vara 

känslig.122 

6.2 Den rättsliga utvecklingen i EU 
Under 70-talet introducerades de första reglerna gällande skyddsregler för skydd av 

personuppgifter i elektroniska system. Idag är det främst Europaparlamentets och rådets 

direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) 

och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av 

                                                 
118 Bygrave, 2000, s. 95 
119 Bygrave, 2000, s. 96 
120 Bygrave, 2000, s. 97 
121 Bygrave, 2000, s. 100 
122 Ibid, s. 100 



26 

 

personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (ePrivacy-

direktivet) som associeras med den europeiska tolkningen om vad dataskydd innebär. Utöver 

dessa finns andra giltiga konventioner såsom artikel 12 i FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter och även doktrinen har betydelse för begreppets utveckling.123 

I Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna kan vi se EUs grundval 

angående dataskydd.124 Stadgan medförde vissa skillnader för unionens bestämmelser kring 

dataskydd till skillnad från Europakonventionen. Dataskyddet som nämns i stadgan har 

huvudsakligen grundats på konventionen art. 8 och dataskyddsdirektivet. Stadgan är unik 

gällande dataskydd, då bestämmelsen fått en egen artikel. FEUF art. 16 beskriver EUs 

behörighet att verka för att skydda den enskildes personliga data. Alla EUs organisationer och 

nationella myndigheter är skyldiga att applicera reglerna angående dataskydd. För att uppnå 

EUs bestämmelser kring dataskydd ska all behandling av personuppgifter kontrolleras av en 

oberoende myndighet. Dataskydd är den enda rättigheten som explicit kräver en sådan 

skyddsmekanism enligt stadgan art. 8.3125 och detta har förtydligats genom EU-domstolens 

praxis.126 

6.3 Dataskyddsdirektivet 
6.3.1 Tillämpning av dataskyddsdirektivet 

Dataskyddsdirektivet har ett brett tillämpningsområde. Fördraget och stadgan bidrar till hög 

tillämplighet men även rättspraxis har visat på bestämmelsernas mångsidighet. I 

Österreichischer Rundfunk beslutades att nationella bestämmelser som inte förväntas påverka 

den inre marknaden även omfattas av dataskydd.127 Resonemanget stärks av generaladvokatens 

utlåtande i rättsfallet Satamedia att tillämpningsområdet av dataskydd ”nästan sträcker sig 

utöver skapandet av den interna marknaden”.128 

6.3.2 Målbild 

Dataskyddsdirektivet syftar till en regelharmonisering för hur behandling av personuppgifter 

ska ske på lämpligt sätt. Den bindande harmoniseringen utgår från en målbild och 

implementeringen kan därför skilja sig åt medlemsstater emellan.129 Samtidigt anger 

                                                 
123 Bygrave, 2000, s. 31 
124 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, 2007/C 303/02. 
125 Kranenborg, 2014, s. 225-226 
126 Mål C-518/07, kommissionen. 
127 Europadomstolens dom i Österreichischer Rundfunk and others den 7 December 2006 
128 Mål C-73/07, Tietosuojavaltuutettu; Kranenborg, 2014, s. 227  
129 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, preamble 7. 
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dataskyddsdirektivet liksom FEUF art. 16 att data ska få flyta fritt mellan medlemsstaterna, 

vilket kan verka motsägelsefullt mot det tidigare nämnda syftet.130 Dataskydd brukar ställas 

nära, eller likställas med rätten till privatliv. Av dataskyddsdirektivet, och även av rättspraxis, 

framgår det särskilt att syftet är att skydda just rätten till privatliv.131 I EU-domstolens 

rättspraxis kan otvetydiga historiska, såväl som nutida referenser, mellan rättigheterna 

återfinnas. I fallet C-275/06, ett av de första fallen i EU-domstolen rörande dataskydd som en 

separat rättighet, återfinns av domstolen samma nära koppling mellan privatlivet och 

dataskydd.132  

6.3.3 Sverige - personlig integritet och dataskydd 

I Sverige använder vi ofta begreppet personlig integritet.133 Avsaknaden av en fast definition, 

trots flera försök att närmare tydliggöra innebörden, innebär en viss begreppsförvirring.134 

Bygrave menar att den vanligaste definitionen av begreppet är en långtgående bestämmanderätt 

över den egna personliga informationen.135 Detta är dock inte den enda definitionen av vad 

begreppet personlig integritet innebär. Osäkerheten kring begreppet kan vara till fördel såväl 

som en nackdel beroende på hur rätten väljer att väga begreppets innebörd. Misslyckandet att 

framställa en definition kan få de negativa effekterna att ingen direkt vägledning till lagstiftaren 

står att finna. Samma misslyckande kan skapa känslan av att rätten till privatliv i ett digitalt 

samhälle är en ouppnåeligt ideal och är närmast att jämföra med en utopi.136  

Rätten till dataskydd har som tidigare nämnts som målsättning att skydda datasubjektets 

privatliv. Samtidigt utgör dataskyddsbestämmelserna instruktioner för hur behandling av 

personlig data ska ske på ett lagligt sätt. Om vidarebehandling av data i sig vore olagligt hade 

inte konflikten existerat. EUs definition på dataskydd innebär inte en fullständig 

självbestämmanderätt över den egna informationen som den personliga integriteten kan anses 

förespråka.137 Konsekvensen blir att den drabbades medgivande inte är det enda giltiga kriteriet 

för en laglig behandling av personuppgifter.  

                                                 

131 Choudhry, 2014, s. 227 och Förord (1) Dataskyddsdirektivet samt art 1 dataskyddsdirektivet 
132 C-275/06, Promusica. 
133 Naarttijärvi, 2013, s. 182; Bygrave, 2000, s.126 
134 SOU 2008:3, s.72 
135 Bygrave, 2000, s. 130; ”privacy is the claim of individuals..to determine for themselves when, how, and to 

what extent information about them is communicated with others” – AF Westin 
136 Bygrave, 2000, s. 129 
137 Kranenborg, 2014, s.229 

130 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, preamble 3. 
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6.4 ePrivacy-direktivet 
ePrivacy-direktivet är ett gällande direktiv angående det europeiska dataskyddet. Därför är 

kunskap om direktivet ett grundläggande kriterium för förståelsen av EUs dataskydd. Dess syfte 

är att komplettera dataskyddsdirektivet, som är fortsatt aktuellt där inte nyare direktiv 

specificerar något annat.138 ePrivacy innehåller definitioner av trafikuppgifter och 

lokaliseringsuppgifter. Dessutom förklaras hur sådana uppgifter ska behandlas.139  

I art 5 ePrivacy föreskrivs att kommunikation och övriga trafikuppgifter inte får avlyssnas, 

lagras eller på annat sätt behandlas av annan än användaren. Trafikuppgifter som genereras av 

användaren från ett allmänt kommunikationsnät ska raderas direkt efter att kommunikationen 

genomförts. Ett undantag är information som är nödvändig för fakturering av användaren, 

varvid en mindre mängd data får sparas för detta syfte. Leverantören har en skyldighet att 

berätta för kunden vilka trafikuppgifter som behandlas. Om andra lokaliseringsuppgifter än de 

som krävs för att leverera kommunikationen sparas ska användaren informeras om 

behandlingens kvantitet och syfte. Som tidigare nämnts krävs samtycke för att behandlingen av 

personuppgifter ska vara tillåtet, och kan efter givet samtycke även dras tillbaka.140   

6.5 Grundläggande begrepp  
6.5.1 Personuppgifter 

Med personuppgifter menas data som kan identifiera en person, eller indirekt riskerar att göra 

det genom ytterligare inskaffad data. Data om individen behöver därför inte ensamt vara 

kapabelt till att identifiera en person, utan det anses vara tillräckligt om personliga element finns 

närvarande.141 Dataskyddsdirektivet skyddar därmed all data som kan relateras till en 

identifierbar individ.142 Här inkluderas telefonnummer och andra personliga ägodelar som kan 

medföra risk för identifikation. I ingressen till dataskyddsdirektivet kan utläsas att alla tänkbara 

sätt att identifiera en person ska inräknas i bedömningen om personen kan anses identifierbar. 

Bedömningen om det är personuppgifter bygger alltså på om det finns en risk för identifikation. 

För bedömningen ansvarar den registeransvarige eller annan framtida ägare av data.143 All data 

aktualiserar emellertid inte skyddsreglerna i dataskyddsdirektivet. Data måste falla inom 

dataskyddsdirektivets definition av personuppgifter för att åläggas skydd. 

                                                 
138 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG, art. 2. 
139 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG, art. 2b-c.  
140 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG, art. 6. 
141 Kranenborg, 2014, s. 243 
142 De förenade målen C-92/09, Volker och C-93/09, Eifert, p. 53  
143 Bygrave, 2000, s. 44 
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Även om all data som kan hänförs till en identifierbar person är skyddsvärdig finns speciella 

typer av data som uppfattas som extra känsliga. Kategorier på extra känslig data återfinns i art. 

8 dataskyddsdirektivet. Exempel som anges är individens etnicitet, politiska åsikter, religiösa 

tro, hälsa, sexualliv och nationalitet.144 

6.5.2 Registeransvarig och dennes uppgiftsbehandling 

Den som handhar personuppgifter kallas registeransvarig. Det är även den registeransvariges 

uppgift att bestämma lagringens tillvägagångssätt och syftet med lagringen.145 I 

dataskyddsdirektivet har behandlingen av personuppgifter en bred innebörd. Med behandling 

från den registeransvariges sida avses handlingar såsom att spara, organisera, inhämta och 

tillgängliggöra personuppgifter.146 Personuppgifter anses vara behandlade när de strukturerats 

enligt specifika kriterier, oavsett om behandlingen är automatiserad eller inte.147 Undantag ges 

för enskildas personliga register eller för register inom det enskilda hushållet.148  

6.6 Grundläggande principer för dataskydd 
De som behandlar personuppgifter har bestämda skyldigheter. Skyldigheter som nämns i 

dataskyddsdirektivet har haft stor normativ påverkan och har tillskrivits vikt i flera regelverk 

kring dataskydd inklusive stadgan. Principerna ska även ha en vägledande roll för de 

intresseavvägningar som följer av dataskyddsdirektivet och dess undantag.149 EU-projektet 

SURVEILLE har försökt sammanfatta de grundläggande principerna för dataskydd: 

”Legitimitet 

1. En korrekt behandling motiverar en bearbetning endast inom ändamålsspecifikation  

2. Öppenhet (behandlingen är känd av registrerade och transparent)  

 

Formella skyldigheter för den registeransvarige 

3. Uppgifternas mängd proportionell mot syftet med behandlingen (dataminimering) 

4. Slut på tillstånd innebär slutet på behandling (ändamålsbegränsning) 

5. Datans integritet (noggrannhet, aktualitet och tillförlitlighet) 

6. Särskild ordning för känsliga uppgifter  

7. Säkerhet vid behandling av data 

8. Förbud mot automatiska databehandlade beslut 

                                                 
144 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 1. 
145 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 2e. 
146 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art 2b.  
147 Kranenborg, 2014, s. 244  

149 Bygrave, 2000, s. 57  

148 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, preamble 12.  
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Formella rättigheter för den registrerade 

9. Tillgång till databehandling (datasubjektet rätt till tillgång av data)  

10. Korrigering eller invändning mot behandling (rätten att motsätta) 

 

Extern kontroll 

11. Kontroll av oberoende myndighet”150 

6.6.1 Korrekt och laglig behandling  

En korrekt behandling av personuppgifter handlar till stor del om att den registeransvarige inte 

ska dra oskälig fördel av sin monopolliknande ställning. Syftet är att frambringa en 

intressebalans gällande de personuppgifter som ska behandlas. Djupa integritetsintrång och en 

potentiell överanvändning av den insamlade datan för de uppsatta målen ska undvikas. 

Principen angående korrekt lagring tar upp frågor om proportionalitet. Ansvaret ligger på den 

registeransvarige att datainsamlingen respekterar de drabbades förväntningar av en sådan 

aktivitet. Dessutom ska det finnas en öppenhet kring metoden och syftet med behandlingen. 

Ingen får därför vilseleda dig kring varför insamlingen sker eller använda trafikuppgifter till 

andra syften än de sagda.151 

6.6.2 Ett klarlagt syfte 

Av art. 6(b) dataskyddsdirektivet framgår att behandling av personuppgifter utan ett på förhand 

specificerat syfte är olagligt. Dessutom behöver behandlingen vara legitim, vilket innebär att 

socialt oacceptabel behandling eller kartläggning är förbjuden. Bestämmelsen skyddar dina 

personuppgifter från vidare behandling för ett annat syfte än det ursprungliga.152 Syftet kan 

alltså inte bytas utan ett nytt samtycke. Syftet kan dock återanvändas av en annan aktör om det 

nya syftet även täcker det gamla. Detta kan innebära en breddning av det ursprungliga syftet.153 

Här måste dock den föregående punkten angående korrekt lagring respekteras. 

                                                 
150 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 40, 2015-09-20. Jämför även 

Carey, 2009, 46-47 
151 Bygrave, 2000, s. 58-59 
152 Kranenborg, 2014, s.248 
153 Carey, 2009, s. 49 

http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
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6.6.3 Dataminimalism  

Med hänsyn till det uppsatta syftet är det viktigt att endast relevanta och adekvata 

personuppgifter finns tillgängliga. Mängden information får inte gå utöver vad som är 

nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av personuppgifter. Den registeransvarige 

har krav på försiktighet avseende vilka personuppgifter som behandlas och att fastställa rätt 

volym för att faktiskt uppnå det angivna syftet. Principen kräver radering av känsliga uppgifter 

efter att de har fullgjort sitt syfte, alternativt att anonymisera de relevanta personuppgifterna 

från en större mängd data.154 

6.6.4 Aktualitetsprincipen 

De personuppgifter som behandlas via en registeransvarige måste vara aktuella i förhållande 

till det angivna syftet. Långtgående krav framställs från denna princip att registeransvarige ska 

radera all data som kan anses vara utdaterad.155 Principen gjorde sig nyligen påmind via EU-

domstolens rättsfall C-131/12. I rättsfallet bedömdes företaget Google ha en skyldighet att inte 

behandla utdaterade personuppgifter. Domen lämnade utrymme för förtydliganden i framtida 

rättsfall när det gäller vilka faktorer som avgör vad som faktiskt utgör aktuella personuppgifter. 

Fallet ska inte fördjupas här, men kan vara vägledande för självbestämmandet över våra digitala 

personligheter.156 Gällande misstankar om brott innebär denna reglering att den 

registeransvarige har rätt att spara uppgifter så länge de har lagligt stöd för detta. Berättigandet 

av personuppgiftsbehandling för polisiär verksamhet kräver att det finns en konkret anledning 

till misstänkliggörandet, en princip som förtydligats genom praxis.157 

6.6.5 Trafikuppgifternas integritet  

Det ligger på den registeransvarige att garantera personuppgifternas säkerhet från förlust, 

ändringar eller annan yttre påverkan. Säkerheten garanteras av dataskyddsdirektivet där det 

föreskrivs att säkerhetsnivån ska anpassas till riskerna vid behandlingen. Registeransvarige 

tillåts emellertid ta ekonomisk hänsyn när de beslutar om lämplig säkerhetsnivå. 

Registeransvarige ansvarar även för att registerförare i ett tredje land håller en lämplig 

                                                 
154 Kranenborg, 2014, s. 248 
155 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 6:1d. 
156 C-131/12, Google Spain. 
157Bygrave, 2000, s. 62 
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säkerhetsnivå.158 ePrivacy-direktivet medför krav på att registeransvarig ska ha en fastställd 

säkerhetspolicy.159 

Dataskyddsdirektivet föreskriver även att registeransvarig för dina personuppgifter ska vara 

aktiv och skapa åtgärder som skyddar vid uppgiftsbehandlingen. Här framgår det att 

registeransvarig ansvarar för att deras behandling är godkänd enligt gällande 

dataskyddslagstiftning.160 

6.6.6 Legitima grunder för behandling 

Utöver de kvalitetskrav som uppställts och förklarats ovan krävs av dataskyddsdirektivet att 

behandlingen av personuppgifter ska vara legitim. Ett uttryckligt samtycke till behandlingen 

eller andra legitima berättigandegrunder krävs som huvudregel.161 För den drabbade ska det 

tydligt och klart framgå vilka konsekvenser samtycket leder till, och vilket syfte den insamlade 

informationen ska användas till. Den samtyckande personen ska vara väl informerad och får 

inte bli tvingad till samtycke. Registeransvarige har bevisbördan för att samtycke getts, men det 

senare ePrivacy-direktivet anger att samtycket kan dras tillbaka vid valfritt tillfälle.162 

Allmänna intressen kan däremot väga tyngre än den enskilda personens möjlighet att neka 

behandling.163 Förebyggande av grov brottslighet utgör i EU en legitim anledning varför 

samtycke inte krävs i sammanhanget.164 I strikt mening erbjuder den europeiska rätten till 

dataskydd därför ingen absolut bestämmanderätt över personuppgifter.165  

6.6.7 Behandlingens nödvändighet  

När inte ett explicit samtycke används som legitimitetsgrund krävs ett mått av nödvändighet för 

att behandlingen ska få genomföras.166 Begreppet ska inte förväxlas med 

nödvändighetsrekvisitet som beskrivs i proportionalitetsbedömningen. I rättsfallet Huber 

bedömer EU-domstolen lagligheten, och mer specifikt, nödvändigheten av ett centralt register 

av utlandsfödda.167 Fallet uppmärksammade att om den centrala databasen innehöll en lämplig 

                                                 
158 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 17a-c; Carey, 2009, s. 97-100 
159 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, art.4.  
160 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 6:2. 
161 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 7a-e; Kranenborg, 2014, s. 249 
162 Kranenborg, 2014, s. 251 
163 Carey, 2009, 89 
164 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 7f.   
165 Kranenborg, 2014, s. 250 
166 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 7b-f. 
167 C-524/06, Huber. 
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mängd uppgifter och den centraliserade databasen underlättade syftet med behandlingen var 

kravet på nödvändighet uppfyllt.  

6.6.8 Känsliga uppgifter  

Dataskyddsdirektivet ser dock allvarligt på behandling av personuppgifter som bedöms vara 

extra skyddsvärda.168 Känsliga uppgifter kan bland annat vara uppgifter angående 

könstillhörighet, sexualliv, namn, religion, politiska åsikter och medicinska journaler. Att 

uppgiftsbehandling innebär olika nivåer av kränkningar framgår av rättspraxis. Beroende på 

vart uppgifterna hämtas kan de utgöra en större kränkning. Privata uppgifter utgör ett större 

ingrepp i dataskyddet än motsvarande publika källor. Utgångspunkten är enligt EU-domstolen 

part som utlämning sker till får vetskap om uppgifternas karaktär.169 

Förordet till dataskyddsdirektivet förtydligar de negativa riskerna genom kommentaren 

”uppgifter som på grund av sin natur kan kränka grundläggande fri- och rättigheter eller 

privatlivets helgd får inte behandlas utan samtycke av den registrerade”.170 Huvudregeln säger 

att explicit samtycke krävs för att behandling av känsliga uppgifter ska vara legitim. 

Dataskyddsdirektivet föreskriver dock som tidigare undantag från huvudregeln om ett viktigt 

allmänt intresse uppfylls. Vid behandlingen av extra känsliga uppgifter är tonläget skarpare då 

uppgiftsbehandlingen ska vara lagstadgad och erbjuda nödvändiga skyddsregler. 

Behandlingens legitimitet vilar då på att behandlingen uppfyller ett ”viktigt 

samhällsintresse”.171 Ett svårare krav än art 7 dataskyddsdirektivet.172 

6.6.9 Tillgång och insyn  

Principen om tillgång och insyn möjliggör insikt i vad som sker med personuppgifterna. 

Registerföraren ska enligt huvudregeln informera den drabbade innan behandlingen börjar. Den 

ska lämna vissa grundläggande uppgifter såsom till exempel syftet med behandlingen och vem 

som utför den.173 Bestämmelsen motverkar den annars monopolliknande situation som togs upp 

tidigare.174 Den drabbades rätt till tillgång fyller samma skyddsfunktion och är av 

Europadomstolen en erkänd del i rätten till privatliv.175 Här föreskrivs att den behandlade 

                                                 
168 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 8. 
169 Choudhry, 2014, s. 179 

171 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 8:4.  
172 Kranenborg, 2014, s. 253 
173 Kranenborg, 2014, s. 256-257 
174 Som nämnt under rubrik 6.6.1 Korrekt och laglig behandling 
175 Europadomstolens dom i Leander mot Sverige den 26 mars 1987 

170 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, preamble 33. 
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informationen ska lämnas ut till den drabbade utan avgifter och inom en rimlig tid. Av naturliga 

skäl begränsas utlämnandet av information vid pågående utredning av brott.176 

6.6.10 Kravet på oberoende granskning 

En oberoende myndighet ska enligt stadgan art. 8.3 dessutom granska hur medlemsstaten 

efterlever bestämmelserna angående dataskyddet. Förordet till dataskyddsdirektivet nämner att 

funktionen är av avgörande betydelse.177 Dataskyddsdirektivet anger att granskande 

myndigheter ska kunna starta utredningar och ingripa när så behövs.178 

6.7 Undantag via ePrivacy-direktivet 
Det ovan nämnda är viktiga principer om hur personuppgifter normalt ska behandlas. Utan 

tillgängliga undantag skulle i stort sätt all lagring av personuppgifter vara olaglig. De 

brottsbekämpande myndigheterna skulle därmed få svårt att lagra uppgifter för sin 

brottsbekämpande verksamhet lagligt. Undantag finns därför tillgängliga för de medlemsländer 

som vill kunna möjliggöra polisiär behandling av personuppgifter. Syftet med 

undantagsbestämmelsen är att främja nationell säkerhet och förebygga brott. Dessa lättnader 

från den ursprungliga skyddsnivån kräver att begränsningar i dataskyddet ska vara nödvändiga, 

lämpliga och proportionerliga i ett demokratiskt samhälle.179 Undantagsreglerna anses vara en 

katalysator för behovet av att harmonisera medlemsländernas preventiva lagstiftning.180 Art. 15 

ePrivacy och art. 13 i dataskyddsdirektivet ger medlemsstaten medel att frångå den ursprungliga 

skyddsnivån för dataskyddet.   

Begränsningar av dataskyddet kommer att påverka dataskyddsbestämmelserna i stadgan. Det 

innebär att varje begränsning av stadgans bestämmelser ska läsas mot 

proportionalitetsbestämmelsen i stadgan art. 52.181 Avvägningen sker i förlängningen mellan 

privatpersoners intresse av sin egen information och vad samma data kan erbjuda allmänna 

intressen. Begränsningar i rättigheterna ska alltid tolkas restriktivt.182 Även innan stadgans 

införande har säkerhet varit ett godtagbart allmän intresse för att göra undantag från ePrivacy 

och dataskyddsdirektivets huvudregler.  

                                                 
176 Council framework decision 2008/977/JHA 

178 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, art. 28. 
179 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG, art. 15.  

181 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 39, 2015-09-20;  
182 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 39, 2015-09-20.  

177 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG, preamble 62. 

180 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, preamble 4-5.  

http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
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De principer och undantag som tagits upp ovan är fortfarande aktuella trots att nyare direktiv 

tillkommit efter införandena av ovan nämnda direktiv. Både dataskyddsdirektivet och ePrivacy-

direktivet är därmed fullt tillämpliga, och relevanta för att diskutera Sveriges implementering 

av datalagringsdirektivet.183  

7 Den svenska implementeringen av datalagringsdirektivet 

Ett direktiv är bindande för medlemsstaten gällande mål och önskat resultat. För nationella 

aktörer uppställer direktivet ett ramverk av minimikrav om vilka bestämmelser som ska införas. 

Medlemsstaterna ges friheten att själv utforma egen lagstiftning och gå utöver vad direktivet 

vill uppnå.184 

Den svenska implementeringen av datalagringsdirektivet styrdes delvis av Statens offentliga 

utredning (SOU) 2007:76.185 År 2012 införlivades det svenska datalagringsdirektivet via 

propositionen 2010/11:46.186 Den svenska lagstiftningen återfinns i lagen om elektronisk 

kommunikation (LEK), rättegångsbalken (RB) samt lag om inhämtning av uppgifter om 

elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet 

(inhämtningslagen). 

I Sverige valdes att använda den lagstadgade anmälningsplikten för verksamhet som 

tillhandahåller allmänna kommunikationsnät. Alla näringsidkare som föll inom 

anmälningsskyldigheten, som återfinns i LEK 2:1, gavs en skyldighet att börja lagra 

personuppgifter. I samma lag 6:16c specificerades möjligheterna till utlämning av uppgifter till 

brottsbekämpande myndigheter. Vad som ska lagras specificeras för den lagringsskyldige i 

Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) 39-43 §§. 

7.1 Mängden data som behandlas  
Den svenska behandlingen av personuppgifter utgår från samma mål som dikterades i 

datalagringsdirektivet. Avsikten är fortfarande att samla annan information än 

kommunikationens faktiska innehåll.  Det är därmed så kallad metadata som behandlas.  

Utöver de trafikuppgifter som datalagringsdirektivet angav att medlemslandet behövde spara 

valde Sverige att spara än mer personuppgifter. I propositionen beskrivs den bakomliggande 

anledningen vara en effektivisering för de brottsbekämpande myndigheternas 

                                                 

184 Bernitz och Kjellgren, 2010, s.32 
185 SOU 2007:76 
186 Prop. 2010/11:46 

183 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, preamble 16.  
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verksamhetsutövning. De brottsbekämpande myndigheterna hade själva uttryckt önskemål om 

utökade möjligheter för behandling av personuppgifter.187  Den utökade behandlingen består av 

en skyldighet att även spara uppgifter som möjliggör lokalisering vid exempelvis 

mobilsamtalets slut, och inte bara lokaliseringsinformationen från samtalets start.188 Dessutom 

finns krav på att behandla uppgifter som genereras vid ett misslyckat uppringningsförsök i den 

svenska lagringsskyldigheten, men inte i direktivet.189 Även här är det de brottsbekämpande 

myndigheterna som påvisat ett behov av uppgifterna med anledning av det utredningsvärdet 

informationen kan ha. I propositionen diskuteras utökningen av lagringsskyldigheten. 

Utredarna upplevde inte utökningen som problematisk då uppgifterna inte ansågs mer 

integritetskränkande än uppgifter om lyckade samtal, men att insamlingen skulle innebära 

fördelar för verksamheten.190 

7.2 Lagringstid 
Datalagringsdirektivet uppmanade medlemsstaten att fastslå en lagringstid mellan 6-24 

månader. En lämplig lagringstid diskuterades flitigt. Utredarna och de tillfrågade 

myndigheterna presenterade flera olika förslag. Förslagen varierade mellan en lagringstid på 1-

3 år efter att datan först skapats. Problematiken med att fastställa en lämplig lagringstid var att 

framställa konkreta underlag som motiverade hur lagringstiden påverkade den 

brottsbekämpande verksamheten. Avvägningen mellan en kort eller lång lagringstid påverkades 

av flera faktorer och motstående intressen, till exempel mellan integritet och folkets känsla av 

att bli övervakade, samtidigt som brottsutredande myndigheters möjligheter att maximera 

nyttan värdesattes. SOUn valde att sätta en maximal lagringstid på ett år.191 I den efterföljande 

propositionen fastställdes istället den slutgiltiga lagringstiden till sex månader från den dag då 

kommunikationen skapades. I propositionen var det kostnads-, konkurrens- såväl som 

säkerhetsaspekter som utgjorde de avgörande anledningarna.192 

7.3 Vem ska lagra personuppgifter 
Datalagringsdirektivet lämnar vem som ska lagra uppgifterna öppet, även detta specificeras 

därför i den svenska implementeringen. Här återfinns både i utredningen och i propositionen 

den överensstämmande uppfattningen att det är bäst att överlåta ansvaret till leverantören av 

kommunikationstjänsten. Slutsatsen görs efter övervägande av hur förtroendet för denna 

                                                 
187 SOU 2007:76,  s. 148-149 
188 Prop. 2010/11:46, s. 34 
189 Prop. 2010/11:46, s. 32 
190 SOU 2007:76, s. 159 
191 SOU 2007:76, s. 173 
192 Prop 2010/11:46 s. 39 
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statliga aktivitet skulle försämra känslan av medborgarnas integritet, samt de fördelar som ges 

när personuppgifter lokaliseras på flera olika platser. Dessutom kan konkurrensens gynnas om 

leverantörerna tillåts att kontraktera lagring till utomstående parter.193 I propositionen kan 

utläsas en viss osäkerhet kring lämpligheten att överföra personuppgifter till länder utanför EU. 

Inga förändringar genomfördes emellertid istället hänvisades till redan existerande svensk 

lagstiftning om behandling av personuppgifter och gällande säkerhetskrav som ställs för lagring 

utanför EU. Skyddsnivån för de känsliga personuppgifterna upplevdes som tillräcklig enligt 

bedömarna i propositionen.194 

7.4 Trafikuppgifternas säkerhet 
I datalagringsdirektivet återfinns bestämmelser kring vilka säkerhetsåtgärder som ska tillämpas 

för de sparade personuppgifterna.195 Säkerhetsmekanismerna som skyddar de svenska 

personuppgiftsdatabaserna presenteras inte explicit i propositionen. Istället framgår 

skyddsreglerna i personuppgiftslagen, men i propositionen påpekas behovet av att höja 

säkerhetsnivån. I propositionen föreskrivs att "lämpliga särskilda åtgärder” ska vidtas för att 

utöka skyddet vid det svenska införandet.196 Den svenska implementeringen innebär en 

skärpning av säkerhetsnivån i jämförelse med datalagringsdirektivets krav. I den svenska 

implementeringen frångås därför de ekonomiska värderingarna som direktivet förespråkade och 

det blir istället leverantörernas skyldighet att vidta särskilda tekniska och organisatoriska 

åtgärder som behövs för att skydda uppgifterna.197  Enligt LEK 6:3 a sträcker sig ansvaret till 

att skydda känsliga personuppgifter, ansvara för ofrivillig förlust och eventuella säkerhetshål. 

Leverantörerna får enligt FEK 37§ endast ha tillgång till personuppgifterna via personal med 

särskild behörighet. Utlämning till de svenska brottsbekämpande myndigheterna ska enligt 

LEK 6:16 f ske skyndsamt och utan dröjsmål, samtidigt som begäran om uppgifters utlämning 

inte får röjas.  

7.5 De svenska myndigheternas tillgång till personuppgifter  
De polisiära myndigheternas tillgång till personuppgifter regleras i antingen RB, LEK eller 

inhämtningslagen. Hur myndigheternas tillgång till personuppgifter regleras varierar beroende 

                                                 
193 Prop. 2010/11:46 s. 45  
194 Prop. 2010/11:46 s. 60 
195 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG, art. 7.  
196 Prop. 2010/11: 46, s. 53 
197 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG, art. 4:1; Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG, art. 17:1.  
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på vilken lagstiftning övervakningen grundas på. Tillgången, och regleringen därav, utgör en 

viktig faktor för om övervakningsmetoden kan anses proportionerlig till syftet.  

7.5.1 Rättegångsbalkens regler  

Hemlig övervakning kan enligt RB 27:19 användas för varje brott som föreskriver sex månader 

eller mer på straffskalan. Barnpornografibrott, narkotikabrott av normalgraden samt dataintrång 

uppnår inte det ovan nämnda straffminimumet, men de utgör trots detta skälig grund för 

övervakning i den svenska lagstiftningen. Försök, förberedelse eller stämpling till brott som 

ovan utgör även legitim anledning till övervakningsmetoden som föreskrivs i RB. För att RB 

27:19 ska aktualiseras krävs att det som huvudregel att det finns en skäligen misstänkt för 

brottet. 

Hemlig övervakning får enligt RB 27:20 2 st. användas under förundersökningen även i 

situationer där ingen är skäligen misstänkt. Insamlingen av information får används för att 

identifiera en eventuell gärningsman men ska vara av synnerlig vikt för utredningen. 

Gemensamt för RB 27:19-20 är att det är uppgifter i dåtid, ej realtid, som brottsutredande 

myndigheter får tillgång till. 

Enligt RB 27:18 får övervakning i realtid enbart ske när förundersökningen rör brott som inte 

är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Straffminimum på två år får uppnås via 

försvårande omständigheter i det enskilda brottet. Dessutom inkluderas försök, förberedelse 

och stämpling till brott som faller under ovan nämnda faktorer.  

Huvudregeln är att hemlig övervakning auktoriseras först efter en godkänd förhandsprövning 

av domstol. Åklagare ansöker hos tingsrätten om prövningen. Den ovan nämnda huvudregeln 

har dock undantag.198 Om det befaras att domstolens tillstånd medför en sådan fördröjning som 

är av väsentlig betydelse för utredningen får åklagaren enligt RB 27:9a medge ett interimistiskt 

tillstånd. Ett sådant interimistiskt beslut ska omedelbart anmälas till tingsrätt. Om en senare 

bedömning från tingsrätten visar att tillstånd aldrig borde ha getts, får uppgifter som inhämtats 

inte användas mot den enskilde. Enligt RB 27:23a är det emellertid tillåtet att behandlade 

personuppgifter används till att utreda andra brott än förundersökningen omfattar, förutsatt att 

påföljden är ett års fängelse eller om det finns särskilda skäl. 

Den som blivit utsatt för hemlig övervakning ska enligt RB 27:31 underrättas om intrånget, 

vilket är en viktig princip som har sin grund i dataskyddsdirektivet. En underrättelse ska lämnas 

                                                 
198 Prop. 2011/12:55, s. 76 
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så snart det kan ske utan men för utredningen, dock senast en månad efter det att 

förundersökningen avslutats. Förundersökning kan dock enligt RB 27:33 omfattas av sekretess 

och förlänga den ovan nämnda underrättelsetiden. Skyldigheten att informera den drabbade 

faller bort om uppgifterna är sekretessbelagda i över ett år. 

7.5.2 Säkerhetspolisens avlyssning  

Inhämtningslagen 1§ reglerar polismyndighetens, Säkerhetspolisens och Tullverkets 

möjligheter att inhämta information för deras underrättelsetjänst. Enligt inhämtningslagen 2-

3§§ är syftet med regleringen är att förhindra, förebygga och upptäcka viss specificerad allvarlig 

brottslighet eller brott som har ett straffminimum på minst 2 års fängelse. Viss likhet med RB 

27:18 återfinns då straffminimum är detsamma och avlyssning i realtid får förekomma. 

En skillnad mot tvångsmedlen i RB är att ingen föregående kontroll av en oberoende domstol 

behöver förekomma för att godkänna tvångsmedlets proportion till ingreppet på de drabbade. 

Enligt Inhämtningslagen 4§ ska beslut angående tillgång till personuppgifter tas av 

myndighetschefen, som i sin tur får delegera beslutanderätten till anställd.199 Inhämtningslagen 

innehåller emellertid inga krav på att de övervakade ska vara skäligen misstänkta eller att 

övervakningen ska vara riktad mot ett specifikt brott. Vid användning av tvångsmedel 

föreskrivs enligt inhämtningslagen 5§ att brottets karaktär, tidsramen för övervakningen och 

vilken utrustning som används ska anges. Dessa uppgifter ska skickas till Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden (SIN) som i efterhand kontrollerar att tvångsmedlet har använts 

korrekt. Informationen ska ges till nämnden senast en månad efter avslutad övervakning.200  

Om ytterligare brott upptäcks under övervakningstiden, än den ursprungliga anledningen till 

övervakningen, finns det inga hinder att använda information som framkommit för att förhindra 

det nyupptäckta brottet.201 Uppgifterna kan därför komma att användas för att starta en 

förundersökning. Där får informationen användas mot den misstänkte i förundersökningen 

endast efter tillstånd för hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.202 

7.5.3 Abonnemangsuppgifter 

Abonnemangsuppgifter anses vara uppgifter om vilka som har deltagit i utväxlingen av ett 

elektroniskt meddelande, uppgifter om när och under hur lång tid utväxlingen ägde rum och 

uppgifter om positionen hos den utrustning som använts vid kommunikationen. Leverantörerna 

                                                 

201 Ibid 7 § 
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200 Ibid 6 § 

199 Prop. 2011/12:55, s. 88-89 
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har som huvudregel tystnadsplikt angående denna information enligt LEK 6:20. I 

brottsutredande verksamhet kvarstår emellertid inte denna tystnadsplikt och myndighet kan 

enligt LEK 6:22 tillgodogöra sig informationen. Undantaget aktualiseras om brottet faller under 

allmänt åtal. Innan 2012 krävdes fängelse i straffskalan, men detta de minimi-krav återfinns 

inte längre.203 

7.6 Tillsyn 
Den svenska tillsynen bedrivs framförallt av organisationen SIN. Efterhandskontrollen är riktad 

mot de brottsbekämpande myndigheterna vid tillfällena där de valt att använda sig av 

personuppgifter. Tillsynen sker såväl av polisens, som säkerhetspolisens, tillgång av sådana 

trafikuppgifter även om bestämmelserna återfinns i lagen (2007:980) om tillsyn över viss 

brottsbekämpande verksamhet 1 §. Nämnden är fristående och har frihet att kritiskt granska de 

polisiära myndigheternas tillgång till personuppgifter och föreslå förbättrande åtgärder.204 En 

privatperson kan begära att nämnden utreder om denne utsatts för övervakning. 

Tillsynsmyndigheten ska då undersöka om omständigheterna kring användandet av 

tvångsmedlet varit i enighet med lag.205 Även Datainspektionen har en tillsynsroll angående 

utlämningen av abonnemangsuppgifter.  

8 Målen C-293/12 och C-594/12 - Digital Rights Ireland 

8.1 Parter och yrkandet 
Företaget Digital Rights Ireland, samt ett flertal österrikiska medborgare, valde att gå till 

respektive nationell domstol för att få ländernas datalagringsbestämmelser för polisiära 

myndigheter upphävda. De nationella domstolarna begärde förhandsavgörande av EU-

domstolen, då den nationella frågan inte kunde besvaras utan att datalagringsdirektivet 

bedömdes på EU-nivå. Yrkandena kretsade kring datalagringsdirektivet i förhållande till rätten 

till privatliv och rätten till dataskydd. Dess proportion och lämplighet för ändamålet var en del 

av yrkandet.206 

8.2 De påverkade rättigheterna 
I målet valde EU-domstolen att direkt förtydliga vilka rättigheter som kunde ha påverkats av 

datainsamlingen och myndigheternas tillgång till personuppgifter. Tre rättigheter nämns tidigt 

i domen. Rätten till privatliv, rätten till personuppgifter samt rätten till yttrandefrihet. Trots en 

                                                 
203 Prop. 2011/12:55, s. 100 
204 Ibid 2 § 
205 Ibid 3 §  
206 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 18 och 21 



41 

 

diskussion om hur direktivet potentiellt hotade yttrandefrihet valde domstolen att inte 

kommentera problematiken mer ingående. EU-domstolen uttalade att varken samtals- eller 

meddelandenas konkreta innehåll var målet för spaningsarbetet och därför inte skulle påverka 

yttrandefriheten.207 

Istället kom domen att fokusera på stadgan art. 7-8.208 Datalagringsdirektivet styrde hur en 

massiv europeisk lagring av känsliga personuppgifter skulle ske och det var därför naturligt att 

de två rättigheterna blev det primära målet för utredning.209 Sammanfattningsvis konstaterar 

domstolen att datalagringsdirektivet innebar ett avsteg från skyldigheten att avidentifiera, 

förstöra och hålla personuppgifter hemliga i dataskyddsdirektivet och ePrivacy direktivet.  

EU-domstolen erinrade att personuppgifter som nås av landets myndigheter kan komma att ge 

mycket precisa slutsatser kring en persons liv.210 EU-domstolen förtydligade därmed allvaret 

eller om uppgifterna verkligen var känsliga till sin natur.211 Myndighetens tillgång till 

personuppgifterna ska därför i sig själv anses som ett intrång till rätten till privatliv.212 

Domstolen konstaterade att konsekvensen var både allvarlig och bred till sin natur. EU-

domstolen nämnde att en kontinuerlig insamling av information från vardagliga 

kommunikationsmedel som lagras i stora databaser kan ge känslan av att bli övervakad.213 Trots 

domstolens försök att se insamlingen av personuppgifter som omfattande hot mot de aktuella 

rättigheterna, menade de att ingreppet som sådant inte störde den väsentliga kärnan i rätten till 

privatliv och dataskydd. Bedömningen byggde på att det var fråga om omfattande mängder 

metadata som behandlades och inte det konkreta innehållet.214 

8.4 Motiverade begränsningar  
Domstolen kommenterar att en begränsning i stadgans rättigheter är endast försvarbar om den 

klarar en proportionalitetsbedömning som följer av stadgan art. 52. Bestämmelsen lyder att 

                                                 
207 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 28 och 31 
208 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 31 
209 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 29 
210 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 27 
211 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 33 
212 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 35 
213 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 37; Förslag till avgörande av 

generaladvokaten i mål C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 72 
214 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 39 

av insamling av allmänhetens metadata, så kallade trafikuppgifter, och det potentiella ingreppet 

som följer från allmän insamling av den typen av personuppgifter. Domen upprepade att 

bedömningen av intrångets allvar inte berodde på om den lidande faktiskt fått utstå olägenhet 

8.3 Intrånget lagringen medförde 
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ingreppet ska motiveras av ett av EU-domstolens erkända samhällsbehov. Även om motivet till 

begränsningen är erkänt av EU-domstolen ska den stå i rimlig proportion till ingreppets syfte.215  

Både EU-domstolen och dess generaladvokat uppmärksammade i rättsfallet att direktivet hade 

två syften. Det första syftet handlade om datalagringsdirektivets vilja att harmonisera 

medlemsstaterna informationsinsamling. Det materiella syftet ansåg domstolen vara att 

direktivet bidrog till bekämpandet av grov brottslighet och slutligen bidrog till upprätthållandet 

av den allmänna säkerheten.216 Under rättsfallet framkom att begränsningar i rättigheter med 

anledning av bekämpandet av internationell terrorism tidigare hade godkänts av unionen. 

Direktivets ingress upprepades och användes för att förtydliga vikten av arbetet mot grov 

brottslighet som en del av de brottsutredande myndigheternas arbete.  Insamlingen av datatrafik 

utgjorde ett väsentligt verktyg för polisiära verksamheten då kommunikationsmängden har 

blivit alltmer omfattande de senaste åren.217 Syftet att bekämpa brottslighet och terrorism var 

därmed ett allmänt samhällsintresse erkänt av unionen och begränsningen den utgjorde behövde 

därför bedömas via en avvägning av åtgärdernas proportionalitet.  

8.5 Proportionalitetsbedömning  
Som tidigare beskrivits innebär proportionalitetsprincipen att ingreppets åtgärder ska vara 

ägnade att uppnå de legitima mål som eftersträvas. Begränsningen får inte gå utöver vad som 

är strängt nödvändigt för att uppnå det uppställda målet.  

EU-domstolen kommenterade i rättsfallet att skyddsnivån för rättigheten berodde på området 

som berördes, beskaffenheten av den rättighet som garanterades genom stadgan, ingreppets 

beskaffenhet och allvar samt ingreppets syfte.218 EU-domstolen menade att en skönsmässig 

bedömning av medlemsstaterna inte skulle tillåtas på grund av direktivets fundamentala 

betydelse för de påverkade rättigheterna.219 EU-domstolen menade att en strikt bedömning av 

åtgärdernas proportionalitet därför var nödvändig på grund av datalagringens stora inverkan på 

rätten till privatliv och dataskydd.220 

EU-domstolen kommenterade att åtgärden att lagra uppgifter, sett ur sitt brottsbekämpande 

syfte, kan vara ägnad att stärka möjligheterna att förhindra och bekämpa grov brottslighet. 

                                                 
215 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 38 
216 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 41; Förslag till avgörande av 

generaladvokaten i mål C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 102-104 
217 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 43 
218 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 47 
219 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 46-49 
220 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 42 
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Domstolen valde inte att mer ingående kommentera direktivets harmoniseringseffekt. 

Generaladvokaten upplevde att harmoniseringseffekten inte ensamt hade varit proportionell, 

men att det inte behövs en enskild bedömning för varje syfte.221  

Datalagringsdirektivet fick utstå omfattande kritik. EU-domstolen kommenterade i första hand 

att trafikinsamlingen som datalagringsdirektivet erfordrade var alltför generell. Lagringen var 

uppbyggd så att uppgifter om tredje person skulle lagras oavsett om personen kunde länkas till 

brottslighet, eller ens vara kapabel att utföra brott. Direktivet byggde på spårning av allas 

elektroniska fotspår, oberoende av utrustning, ålder, brottshistorik, yrke osv. Det fanns 

dessutom ingen tidsbegränsning när insamlingen skulle upphöra, inga geografiska 

begränsningar och insamlingen utgick inte heller från intressepersoner vars uppgifter skulle 

kunna kopplas till grövre brottslig verksamhet på något sätt.222 Uppgifterna upplevdes därför 

av EU-domstolen som för generell i sin natur och kunde därför inte anses vara strängt 

nödvändig i förhållande till dess syfte att förhindra grov brottslighet.  

Lagringstiden kritiserades av EU-domstolen därför att den borde baseras på objektiva kriterier 

som säkerställde att lagringen inte skedde längre än vad som kunde anses vara strängt 

nödvändigt. Direktivet angav ingen skillnad mellan olika kategorier av uppgifter, vilka 

kommunikationsredskap som använts eller uppgifternas brottsförebyggande egenskaper. Att 

datalagringsdirektivet lämnade åt medlemsstaterna att bestämma en lagringstid mellan 6 till 24 

månader stämde enligt EU-domstolen illa överens med principen att intrånget inte skulle vara 

större än det som var strängt nödvändigt. Lagringstiden menade domstolen var en av de faktorer 

som gjorde intrånget i rättigheterna särskilt omfattande.223 

EU-domstolen observerade dessutom brister i datalagringsdirektivets förmåga att skydda rätten 

till privatliv. Domstolen upplevde att datalagringsdirektivet inte fastställde tillräckliga 

skyddsmekanismer för att begränsa nationella myndigheters tillgång till uppgifterna. 

Domstolen kommenterade att om en skyddsmekanism i form av en extern oberoende 

förhandskontroll som reglerade myndigheterna tillgång till personuppgifter krävts, hade 

intrångets allvar ansetts vara mindre omfattande.224 Datalagringsdirektivet föreskrev emellertid 

inga krav på förhandsprövning, eller motivering, av nationella myndigheters tillgång till 

personuppgifter. 

                                                 
221 Förslag till avgörande av generaladvokaten i mål C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 103-105  
222I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 58-59 
223 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 63-64 
224 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 62  
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I rättsfallet framställde EU-domstolen direktivets ovilja att definiera vilka brott den avsåg att 

bekämpa som problematisk. Medlemsstaten tilläts att själv avgöra omfattningen med sin egen 

definition av grov brottslighet.225 Datalagringsdirektivet misslyckades även enligt domstolen 

att vägleda de nationella myndigheternas hantering av tillgängliga uppgifter och säkerställa ett 

minimalt intrång i de påverkade rättigheterna.226  

Andra brister som nämndes var att lagringen fick ske utanför EU, vilket utsatte de lagrade 

uppgifterna för risker för missbruk och otillåten tillgång eller användning.227 Personuppgifter 

som skyddades av exempelvis tystnadsplikt gavs inget utökat skydd än andra personuppgifter. 

Kritik gavs även för att direktivet inte garanterar att uppgifterna oåterkalleligen förstörs när 

deras lagringstid gått ut.228 

Slutligen ifrågasatte EU-domstolen lämpligheten av de ekonomiska avvägningar som delvis 

styrde skyddsnivån för personuppgifter.229 I och med detta kritiserades direktivet för dess 

oförmåga att avlägga tydliga och precisa regler för hur den enorma mängden data skulle 

hanteras på ett säkert sätt.230 Detta på grund av att datalagringsdirektivet inte tillskrev den stora 

mängden uppgifter en högre skyddsnivå än personuppgiftshanteringen på exempelvis ett litet 

företag. 

EU-domstolen konstaterade att trots det aktiva behovet av att motverka grövre brottslighet kan 

inte datalagringsdirektivet ensamt anses vara strängt nödvändigt. Domstolen upplevde 

störningar i datalagringsdirektivets utformning som i en samlad bedömning inte kunde uppfylla 

de ställda proportionalitetskraven. EU-domstolen ogiltigförklarade därför 

datalagringsdirektivet i sin helhet den 15 mars 2014.231  

8.6 Effekten av ogiltigförklarandet 
Datalagringsdirektivet ogiltigförklarades i sin helhet i och med utfallet i rättsfallet Digital 

Rights Ireland. Noterbart är att EU-domstolen hade juridiska möjligheter att begränsa beslutets 

effekter genom domslutet. Exempelvis kunde domstolen valt att enbart ändra direktivets 

utformning angående lagringens säkerhetsnivå, om de tyckte att denna åtgärd var tillräcklig för 

att minska intrånget till en lämplig nivå. EU-domstolen valde att inte begränsa 

                                                 
225 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 61 
226 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 62 
227 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 68 
228 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 66 
229 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 67 
230 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/09/D2-8-SURVEILLE-Paper-on-a-Terrorism-

Prevention-Scenario-rev.pdf), s. 39, 2015-09-20.   
231 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 73 

http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/09/D2-8-SURVEILLE-Paper-on-a-Terrorism-Prevention-Scenario-rev.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/09/D2-8-SURVEILLE-Paper-on-a-Terrorism-Prevention-Scenario-rev.pdf
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ogiltigförklarandets effekt. Utfallet medförde en skyldighet för EU-länder att åtgärda de 

olägenheter som framgått av domslutet.  

Här ska förtydligas att ett ogiltigförklarande av ett direktiv inte per automatik påverkar 

validiteten av nationell implementering. Däremot ska det nationella regelverket ställas inför 

samma bedömningskriterier som direktivet. Stadgan och konventionen förblir utgångspunkten 

för nationella reglers begränsning av grundläggande rättigheter. Denna positiva skyldighet 

innefattar ett ansvar att anpassa redan införda nationella bestämmelser. Nationell lagstiftning 

stod därmed inför samma bedömning som uppmärksammades i fallet Digital Rights Ireland. 

Bedömningen skulle utgå från förhållandet mellan stadgan art. 7- 8, och 52.  

Av rättsfallet framgår att det var en kombination av faktorer som utlöste ogiltigförklarandet. 

När flera faktorer påverkar måste den interna viktningen av dessa faktorer analyseras. Frågan 

är om alla faktorer, majoriteten eller ett fåtal av de av domstolen påtalade punkterna måste 

genomgå förändringar innan allmän lagring av personuppgifter kan tillåtas? Vilka krav kan 

ställas på övervakningsmetoden för att den ska anses strängt nödvändig och därmed respektera 

rätten till privatliv och dataskyddsbestämmelserna?232 

utredning. Syftet var att utröna om den svenska implementeringen följde gällande EU-rätt.233 

Trots det osäkra rättsläget fortsätter den svenska lagringen baserat på det kontroversiella, 

ogiltigförklarade datalagringsdirektivet. 

9.1 Datalagringens omfattning 
En betydande del av datalagringsdirektivet handlar just om lagringen – och dess omfattning. 

Den svenska lagringens omfattning innebär inga förmildrande omständigheter mot den 

problematik EU-domstolen tog upp i rättsfallet Digital Rights Ireland. Snarare innebär de 

svenska datalagringsbestämmelserna en utökning från datalagringsdirektivets krav. Förutom 

den omfattande mängd uppgifter direktivet krävde att medlemsstaten skulle lagra, framtvingar 

den svenska regleringen även att misslyckade samtal loggas, såväl som den geografiska platsen 

                                                 
232 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/09/D2-8-SURVEILLE-Paper-on-a-Terrorism-

Prevention-Scenario-rev.pdf), s.42, 2015-09-20.  
233 Ds 2014:23 

EU-domstolen kommenterade inte närmare hur de ville att medlemsstaterna skulle agera efter 

domslutet. Med flera problematiska faktorer fanns fortfarande behov av ett förtydligande av hur 

bedömningen bör ske. Som effekt av det ogiltigförklarade datalagringsdirektivet kom en svensk 

9 I ljuset av Digital Rights Ireland

http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/09/D2-8-SURVEILLE-Paper-on-a-Terrorism-Prevention-Scenario-rev.pdf
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/09/D2-8-SURVEILLE-Paper-on-a-Terrorism-Prevention-Scenario-rev.pdf
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vid samtalets slut. Klart är att den utökade lagringen av trafikuppgifter utgör ett ytterligare 

ingrepp i de drabbades rätt till privatliv och dataskydd. Den svenska utredningen försvarar 

åtgärden med att varje uppgift utgör ett viktigt verktyg i den brottsbekämpande 

verksamheten.234 Utredarna framför att den generella lagringen av medborgarnas 

personuppgifter var själva grundtanken för datalagringsdirektivet. Enligt utredningen kan inte 

EU-domstolens kritik av den datamängd som lagras utgöra en väsentlig del av direktivets 

ogiltigförklarande, utan andra faktorer måste vara avgörande.235 Argumentet har ett antal 

brister; 

Proportionalitetsbedömningen innebär att helheten ska värderas. Därmed kan den svenska 

utredningen inte luta sig mot ett ogiltigförklarat direktiv och hävda immunitet. Mängden 

personuppgifter som lagras är fortsatt kontroversiell. Att de grundläggande rättigheterna inte 

begränsas till den mängd personuppgifter som är strängt nödvändiga bidrar till att lagringen kan 

anses vara oproportionerlig. Den svenska implementeringen har inneburit en utökad lagring, 

som därmed förvärrar intrånget. I sammanhanget är det enkelt att glömma hur kontroversiellt 

allmän lagring av trafikuppgifter är. Alla ingrepp i den personliga integriteten bör baseras på 

misstankar mot en specifik person och vara restriktiv till sin natur. När i stort alla trafikuppgifter 

lagras påverkas därmed åtgärdens proportionalitet.236 Barak tar upp exempel på problematiken 

i sin bok. I sammanhanget skulle hans resonemang lyda att lagring av vissa typer av 

trafikuppgifter, istället för alla trafikuppgifter, påverkar proportionalitetsbedömningen positivt. 

Svensk lagstiftning har dock valt en mer integritetskränkande väg.237 

Den generella övervakningen av alla medborgare påverkar även proportionalitetsbedömningen. 

Utredningen fastslår att övervakningsmetoden bygger på att alla medborgare övervakas utan 

konkret brottsmisstanke.238 I likhet med det ovan nämnda innebär en generell lagring en 

försvårande omständighet vid en proportionalitetsbedömning. Åtgärdens avsaknad av 

nödvändighet när det finns andra konkreta alternativ för mer riktad övervakning går inte att 

bortse från. Den allmänna lagringen strider även mot en rad viktiga principer kring dataskydd. 

Frågan är om dagens datalagring passar in på dataskyddsdirektivets bestämmelser om korrekt 

behandling. Den monopolliknande ställningen staten har innebär ett övertramp när de väljer 

                                                 
234 Ds 2014:23, s. 52 
235 Ds 2014:23, s. 54 
236 United Nations General Assembly (http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-

rights-and-terrorism.html#document/), §12-13, 2015-09-20.  
237 Barak, 2012, s. 326  
238 Ds 2014:23 s 55 

http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
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generell lagring. Dagens system utgör även ett tydligt avsteg från principen om minimalism vid 

behandling av personuppgifter. Uppgifternas existens bryter vidare mot principen om aktualitet, 

då berättigandet att frångå grundläggande rättigheter bör bygga på någon typ av 

brottsmisstanke.  

Proportionalitetsprincipen ska avgöra vilka behov som ska främjas och vilka som får stå 

tillbaka. Alla aktörer påpekar samma sak: nämligen att den allmänna lagringen påverkar den 

personliga integriteten negativt. Trots att EU-domstolen bedömde att lagringen av 

trafikuppgifter i sig inte kränker det väsentliga innehållet i stadgan art. 7-8 framhöll domstolen 

bestämmelsernas vikt.239 I domslutet fastställde EU-domstolen att medlemsstaternas utrymme 

för skönsmässig bedömning är begränsad, med tanke på rättigheternas sociala vikt.240 Att 

rättigheternas begränsning sedan är omfattande, konstant och omfattar alla medborgare kommer 

att påverka bedömningen.241 Att lagringen är en del av den kontinuerliga målbilden av säkerhet, 

utan ett slutdatum, är också en problematisk aspekt.242 

När alla trafikuppgifter lagras omfattas även personuppgifter som kan vara sekretessbelagda. 

Faktumet gäller alla typer av områden, från sjukvård till affärshemligheter. Utredarna 

argumenterar att det är informationens konkreta innehåll som behöver ett starkt skydd, och inte 

trafikuppgifterna kring kommunikationen. Ett tämligen vanligt argument, men metadatans 

betydelse har framförts i flertalet rättskällor.243 Trafikuppgifter i kombination med andra 

uppgifter kan ge omfattande kunskap om en enskild individ. Känsliga personuppgifter har en 

särställning i dataskyddsdirektivet, och problematiken kring allmän lagring blir än tydligare. 

Utredarna hänvisar till att EU-rätten tillåter viss självbestämmanderätt för hur nationell 

lagstiftning utformas. Argumentationen brister, som ovan nämnts, eftersom möjligheten till 

skönsmässig bedömning är begränsad. Sveriges reglering motsätter sig därmed tydliga riktlinjer 

från EU-domstolen.  

Rättspraxis från Europadomstolen är också relevant för analysens utfall. Rättsfall fastslår att 

hemliga övervakningsmetoder tydligt måste specificeras och tillkännages. Dessa faktorer 

gjorde att bland annat Liberty ansågs bryta mot konventionen.244 Klass and Others v. Germany 

                                                 
239 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 40 
240 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 47 
241 Barak, 2012, s. 358 
242 Barak, 2012, s. 358 
243 Electronic Frontier Foundation (https://www.eff.org/sv/deeplinks/2013/06/why-metadata-matters) 2015-09-

20; Naarttijärvi, 2013, s. 269-270 
244 Europadomstolens dom i Liberty m.fl mot Förenade kungariket den 1 juli 2008 samt Europadomstolens dom i 

Klass m.fl. mot Tyskland den 6 september 1978 
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tillät begränsningar av grundläggande rättigheter eftersom en rättslig prövning skedde vid 

hemlig övervakning. Fallens relevans för datalagringens proportionalitetsbedömning kan vara 

begränsad då ingen allmän datalagring skedde i den omfattning som nu sker. En viktig punkt i 

analysen är dock vilka skyddsmekanismer som finns tillgängliga i den nationella lagstiftningen.  

9.2 Tillgång 
Myndigheternas tillgång till trafikuppgifter var löst reglerat i datalagringsdirektivet. Det var 

upp till medlemsstaten att stifta nationella bestämmelser på området. EU-domstolen ifrågasatte 

varför tillgången inte enbart begränsades till de parter som nödvändigtvis behövde uppgifterna 

för att uppfylla direktivets syfte. Dessutom erbjöd datalagringsdirektivet inte tillräcklig 

vägledning angående vilka skyddsmekanismer nationell datalagring borde ha utrustas med. 

Därför ska antalet personer som har tillgång begränsas, bör en oberoende prövning ske innan 

tillgång ges samt tillgången begränsas beroende av brottets straffskala.245 

9.2.1 Utlämning av abonnemangsuppgifter 

Den svenska propositionen föreskriver att trafikuppgifter endast får begäras ut för 

brottsbekämpande verksamhet.246 Därmed tillåts i det svenska systemet enligt LEK 6:21 samt 

6:22 punkt 2 att utlämning av abonnemangsuppgifter, som vanligen faller under tystnadsplikt, 

får lämnas ut. Abonnemangsuppgifter är betydligt mer omfattande än kundens personnummer. 

Uppgifterna handlar till exempel om vilka som pratar, längden på samtalet, 

positioneringsuppgifter och vilken kommunikationsutrustning som använts.247 Utlämning av 

dessa personuppgifter sker för att beivra alla brott som faller under allmänt åtal. För att dessa 

uppgifter ska lämnas ut krävs därför inte att personen är misstänkt för brott med fängelse i 

straffskalan. Åtgärden försvaras av utredningen med hänvisning det viktiga samhällsintresse 

tillgången fyller för de brottsutredande myndigheterna. Dessutom hänvisar utredningen till det 

positiva statsansvar som följer av stadgan art. 7, det vill säga att ge brottsutredande myndigheter 

resurser för att utreda brott.248 Argumentationen passar sig väl för vissa typer av internet-

relaterad brottslighet. Utredarna hänvisar vidare till Europadomstolens margin of appreciation. 

Åsikten tycks grundas på att tillgången till personuppgifter för att bekämpa mindre allvarlig 

brottslighet inte påverkar proportionalitetsbedömningen. 

                                                 
245 Ds 2014:23, s. 57 
246 Prop. 2010/11:46, s. 47-48 
247 Ds 2014:23, s. 64 
248 Ds 2014:23, s. 68 
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Problematiken är att tillgången till abonnemangsuppgifter påverkar den personliga integriteten. 

Utredarna väljer att bortse från det, men tillsammans med andra uppgifter kan 

abonnemangsuppgifterna komma att ge en ingående bild av någons privatliv.249 Ensamt kan 

dessa uppgifter inte utgöra ett långtgående hot, men tillsammans med ytterligare information 

eller trafikuppgifter måste regleringen anses påverka helhetsbedömningen. Att all utlämning av 

uppgifter ska vara beroende av fängelse i straffskalan är kanske inte lösningen. Vissa typer av 

brott, exempelvis internetmobbing eller skimning skulle kunna undantas. Med nuvarande 

reglering kan utlämning av abonnemangsuppgifter i praktiken ske vid i stort sett alla brott som 

faller under allmänt åtal. En ökning av utlämningen har uppmärksammats.250 Tillgång till 

abonnemangsuppgifter oberoende av brottets straffskala kan därför innebära att 

myndigheternas tillgång bedöms vara utöver vad som kan anses vara strikt nödvändigt, en åsikt 

som delas av Datainspektionen.251 Speciellt med bakgrund till att det ursprungliga syftet med 

insamlingen av trafikuppgifter var att bekämpa grövre brottslighet.252  

Vidare sker ingen förhandskontroll av myndigheternas tillgång till abonnemangsuppgifter, trots 

att utlämnande av personuppgifter helst ska föregås av en sådan. I rättsfallet Digital Rights 

Ireland förtydligade domstolen att tolkningsutrymmet är begränsat, och att en förhandskontroll 

hade verkat lindrande.253 Det tolkningsutrymme som Europadomstolen ger och som hänvisas 

till i den svenska utredningen torde ha en mindre betydelse i EU-sammanhang.254 

9.2.2 Tillgång till trafikuppgifter enligt rättegångsbalken 

Som tidigare nämnts regleras inte tillgången till personuppgifter endast av lagen angående 

utlämning av abonnemangsuppgifter. Bestämmelserna i RB ger tillgång till ett större utbud av 

trafikuppgifter. Trafikuppgifterna nås via en förhandsprövning alternativt ett beslut från 

åklagare vid brådskande situationer. En förhandsprövning sker därför inte alltid och då återstår 

efterhandsprövningen utförd av SIN. 

Lämpligheten av att brottsbekämpande myndigheter tillåts tillgång till trafikuppgifter utan 

förhandsprövning, som normalt krävs, kan kritiseras. Anledningarna till varför det är 

problematiskt är många. I de situationer där enbart granskning i efterhand blir aktuell har 

                                                 
249 Ds 2014:23, s. 66-67 
250 Sveriges Radio (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6210674) 2015-10-10 
251 Datainspektionen (http://www.datainspektionen.se/Documents/remissvar/2015-09-03-yttrande-

datalagring.pdf) 2015-09-20. 
252 De förenade målen C-92/09, Volker och C-93/09, Eifert. 
253 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 62 
254 Peers, och Prechal, 2014, s. 1481 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6210674
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medborgaren redan blivit utsatt för övergreppet när skadan ska begränsas eller utredas. Även 

om domstolen i efterhand upptäcker att tillgång till uppgifterna getts på felaktig grund har 

skadan redan skett för den enskilda individen.255 Trots att stadgan art. 8.3 inte explicit kräver 

ett domstolsbeslut innan utlämning av trafikuppgifter hade skyddsmekanismen varit till fördel 

för datalagringens proportionalitet. Utredningen kommenterar endast att förhandsavgörande 

inte krävs.256 Beslutet som resulterande i myndigheternas tillgång fattades av åklagare, vilket i 

mitt tycke i vart fall är bättre än den aktuella brottsbekämpande myndigheten.  

Den svenska utredningen visar att vissa brott som inte anses som grövre brottslighet utifrån 

vägledande rambeslut på EU-nivå återfinns i den svenska lagstiftningen.257 Problematiken blir 

att motivera övervakningsmetoden när brottet inte återspeglar straffminimumet som krävs. 

Sverige går återigen över direktivets miniminivå, övervakningsmetoden kan därför anses vara 

alltför långtgående.258 Direktivets otydlighet oroade EU-domstolen, och att dessutom de 

nationella reglerna inte följer en fast definition av begreppet grov brottslighet torde uppfattas 

som problematiskt. Argumentet att det finns ett samhälleligt behov får nämligen inte frångå 

principen om att åtgärden ska vara i rimlig proportionalitet till syftet.259 I sammanhanget är det 

dessutom problematiskt att myndigheterna kan genomsöka flertalet personers trafikuppgifter, 

utan att ha konkreta misstankar mot denna, speciellt då brottets allvarlighetsgrad inte 

nödvändigtvis möter åtgärdernas proportionalitet.260 

Vidare ska klargöras att behandling av personuppgifter utan att brottet bedöms som grovt strider 

mot dataskyddsdirektivets princip om att det krävs en viss nödvändighet för att motivera 

tillgången till känsliga personuppgifter. Syftesglidning utgör, som sagts tidigare, en av de 

ursprungliga anledningarna till varför dataskydd infördes. I dataskyddsdirektivet nämns att all 

behandling ska ske utifrån ett klarlagt syfte. Om det syftet inte respekteras, utan även andra 

brott inkluderas, kan det innebära att grundläggande dataskyddsbestämmelser frångås.  

9.2.3 Underrättelseverksamhet och dess tillgång till trafikuppgifter 

Regleringen av tillgång till personuppgifter som återfinns i inhämtningslagen är utan tvivel den 

mest kränkande svenska lagstiftningen ur ett integritetsperspektiv. Myndighetens tillgång 

                                                 
255 Ds 2014:23, s. 73 
256 Ds 2014:23, s. 78  
257 Ds 2014:23 s. 69 
258 United Nations General Assembly (http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-

rights-and-terrorism.html#document/), §11, 2015-09-20. 
259 Ds 2014:23, s. 75 
260 United Nations General Assembly (http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-

rights-and-terrorism.html#document/), §10, 2015-09-20. 

http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
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kräver ingen faktisk brottssituation, ingen konkret misstänkt och föregås inte som huvudregel 

av någon förhandskontroll. Endast efterhandskontroll blir aktuell, då enhetschefen beslutar om 

rätten till tillgång till trafikuppgifter och har också rätten att delegera beslutsrätten till annan. 

Trots detta ges Säkerhetspolisen tillgång till kommunikation i realtid samt sparade 

personuppgifter. Uppgifterna som tillgängliggörs för myndigheter är därför många och bör 

jämföras med RBs regler.261  

Att endast efterhandskontroll blev aktuell diskuterades vid införandet av inhämtningslagen. 

Skyddsmekanismen med förhandsprövning ansågs av bedömarna som trög och berörde inte 

samma intressen som aktualiserades vid en förundersökning. Tveksamhet rådde om det 

tillräckligt skyndsamt kunde begäras ut ett beslut. Beslutet blev att ingen extra personal 

ordnades, som exempelvis idag krävs av alla internetleverantörer, och inte heller en extra insatt 

bedömningsgrupp. Resultatet blev att ingen oberoende förhandskontroll ordnades.262 En 

liknande diskussion hölls kring underrättelseverksamhetens behov av att inte vara begränsad 

till en konkret misstänkt. 263 Även här fick underrättelseverksamhetens behov av effektiva 

medel gå före det ökade integritetsintrånget en sådan allmän övervakning utgör. 

9.3 Allmänt om efterhandskontroll av myndigheternas tillgång 
Problematiken med efterhandskontroll är att den aldrig kan bli heltäckande, även om den kan 

tänkas ha viss disciplinerande effekt.264 Den kontrollerande nämnden SINs verksamhet 

granskar i första hand mer svårbedömda fall där risken för felaktig rättstillämplig ses som 

störst.265 I 2013 årsredovisning kan utläsas att SIN självmant inlett 19 ärenden för granskning, 

samtidigt som nämnden underrättades om 722 beslut angående tvångsmedel.266 Under 

verksamhetsåret hade 56 tillsynsärenden avslutats och i dessa uppmärksammades vissa 

felaktigheter. Felaktigheterna hos de brottsbekämpande myndigheterna inkluderade att inte ha 

underrättat den bevakade utan att nämna skäl därtill eller på felaktiga grunder, i sin helhet 

försummat underrättandet. Dessutom uppmärksammade SIN att de polisiära myndigheterna 

misslyckats att förstöra personuppgifter i utsatt tid, samt att dokumentationen kring 

övervakningen varit bristfällig. Vidare har meddelanden inhämtats i realtid vid situationer där 

                                                 
261 Ds 2014:23, s. 82 
262 Barak, 2012, s. 328-329 
263 Ds 2014:23, s. 82 
264 Ds 2014:23, s. 83 
265 Säkerhets- och integretetsnämnden (http://www.sakint.se/SIN-aarsredovisning-2013-beslutad-140213.pdf), s. 

10, 2015-09-20. 
266 Ibid, s. 13 

http://www.sakint.se/SIN-aarsredovisning-2013-beslutad-140213.pdf
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endast lagrade personuppgifter lagligen får inhämtas.267 Sammantaget måste SINs kritik 

bedömas vara tämligen allvarlig. 

Misslyckandet att informera om den hemliga övervakningen strider mot viktiga principer 

angående dataskydd och har hänt flera gånger.268 Att meddelanden olovligen hämtas i realtid är 

däremot djupt problematiskt. Åtgärden ska vara tillgänglig endast vid särskilt allvarliga brott 

vars straffminimum överstiger två år. Den hemliga övervakningen som sker i realtid 

tillgängliggör inte bara trafikuppgifter, utan även kommunikationens faktiska innehåll, vilket 

självfallet försvårar intrånget.  

EU-domstolen menade i Digital Rights Ireland att förhandsprövning bör finnas. Den svenska 

implementationen av datalagringsdirektivet och därmed tillgången av abonnemangsuppgifter 

samt inhämtningslagen speglar inte denna syn. I mitt tycke lämnar regleringen mycket att 

önska. RB har dock som utgångspunkt att förhandsavgörande krävs. Om ingen överanvändning 

av de tillgängliga undantagen görs, upplever jag att RB närmast speglar de nödvändiga 

kontrollmekanismer EU-domstolen förespråkar.  

9.4 Lagringstiden 
EU-domstolen konstaterade att en generell lagringstid inte är önskvärd. Anledningen till 

uttalandet var att lagringstiden inte ska övergå vad som är strängt nödvändigt.  

I den svenska propositionen framgick de upplevda svårigheterna att olika personuppgifters 

värden inte kan generaliseras.269 Sverige valde efter viss diskussion att ha en generell lagringstid 

på sex månader. Då datalagringsdirektivet var aktuellt var sex månader den kortast möjliga 

tiden. Detta faktum fastställer emellertid inte den svenska lagringstidens proportionalitet. Inga 

krav från aktuella direktiv återfinns för närvarande om en minimitid för lagring.  Snarare verkar 

EU-domstolen vilja att trafikuppgifterna, och dess typiska användning och betydelse för de 

brottsbekämpande myndigheterna ska utgöra underlag för lagringstiden. Kommissionen har 

tidigare undersökt möjligheten att särskilja personuppgifter utifrån dess användningsområde för 

myndigheter. Många länder har även införlivat ett sådant system.270 Sveriges ovilja att 

implementera en liknande lösning kan ifrågasättas. 

                                                 
267 Ibid, s. 14 
268 Dagens juridik (http://www.dagensjuridik.se/2015/04/skarp-kritik-mot-aklagare) 2015-09-20; Dagens juridik 

(http://www.dagensjuridik.se/2015/04/aklagare-som-far-kritik-olaglig-hantering-av-avlyssning) 2015-09-20. 
269 Prop. 2010/11:46, s. 37 
270 Rapport från kommissionen till rådet och europaparlamentet, Utvärderingsrapport om direktiv 

2006/24/EG, 18 april 2011, s 15. 
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Att spekulera kring vilka personuppgifter som ska sparas längre än andra överskrider vida 

uppsatsens syfte. Statistik visar dock att potentiella möjligheter att minska lagringstiden finns, 

och därmed skulle möjligheterna att klara en proportionalitetsbedömning öka. I utredningen 

framgår att endast uppskattningsvis 20–25 procent av de utbegärda uppgifterna är äldre än tre 

månader, och cirka 10 procent av den totala mängden utbegärda uppgifter är äldre än fem 

månader.  I ljuset av dessa uppgifter ter sig utredarnas slutsats, att en generell lagring på sex 

månader är lämplig, inte självklar.271  

Argumentet att en kortare lagringstid skulle vara poänglös verkar nämligen vara utan grund. 

Det framgår att en tydlig majoritet av uppgifterna begärs ut innan tre månader har passerat. 

Samma argumentationsteknik skulle i sådana fall kunna appliceras även om lagringstiden hade 

varit längre. Oberoende av lagringens längd kommer alltid en viss andel att begäras ut den sista 

tiden. Samtidigt kommer det finnas situationer, oberoende av fastställd tid, där trafikuppgifter 

inte hinner begäras ut. Övervakningsmetoderna får aldrig överstiga det som är strikt nödvändigt. 

Åtgärder för ökad effektivitet, såsom längre lagringstid, innebär nästan uteslutande ett större 

ingrepp i medborgarnas privatliv.272 Det är önskvärt med en kortare lagringstid, just för att 

minska integritetsintrånget lagringen utgör. Glädjande nog visar statistiken att den 

brottshämmande funktionen verkar fungera relativt obehindrat, även med en kortare lagringstid. 

Enligt mig, till skillnad från den svenska utredningen, är det närmare att tolka EU-domstolens 

kritik av datalagringsdirektivet som att en statisk lagringstid inte bör förekomma. Istället borde 

vissa uppgifter sparas längre än andra. EU-domstolen behöver förtydliga uttalandet med 

tydligare riktlinjer, då stycket kan innebära flera förhållningssätt. En tolkning kan vara att 

lagringstiden möjligen kan utökas för vissa typer av intresseuppgifter eller intressepersoner. 

Lagringstiden kan därför komma att förlängas till en något längre tid än sex månader för dessa 

särskilda situationer. 

Alternativt kan uttalandet tolkas som att till exempel sex månader vore den maximala 

lagringstiden för vissa uppgifter på grund av objektiva kriterier. Effekten blir då att 

lagringstiden av andra, mindre viktiga, personuppgifter kan komma att minska. Flera 

dataskyddsprinciper skulle då påverkas positivt. Principerna angående de behandlade 

personuppgifternas minimalism och aktualitetsprincipen, både erkända från 

dataskyddsdirektivet, verkar för att lagringstiden kan utgöra en avgörande faktor. En kortare tid 

                                                 
271 Ds 2014:23, s. 86-87 
272 Barak, 2012, s. 328-329 
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innebär även att ett eventuellt säkerhetsintrång skulle få mindre långtgående effekter. Mycket 

tyder därför på att den mer restriktiva tolkningen är mer lämplig ur ett integritetsperspektiv. Det 

är viktigt för medlemsstaten att säkerställa att lagringstiden korrekt speglar vad som är absolut 

nödvändigt för att tillgodose syftet. Hur utredarna kom fram till sin slutsats, som innebär den 

direkta motsatsen av vad EU-domstolen ämnade framföra, är fortfarande oklart.  

9.5 Säkerheten för de lagrade trafikuppgifterna 
EU-domstolen valde att kritisera de bestämmelser i direktivet vars syfte är att skydda 

personuppgifternas kvalitet och integritet. Domstolen konstaterade att artikel 7 

datalagringsdirektivet inte har speciellt anpassade skyddsregler för den stora mängden lagrade 

uppgifter. Leverantörernas skyldigheter enligt dataskyddsdirektivet var inte utformade för att 

undvika missbruk och otillåten användning av de lagrade personuppgifterna. Dessutom 

kritiserades datalagringsdirektivets bestämmelser angående radering av lagrade uppgifter för 

att vara otydlig. Lämpligheten kring att svenska uppgifter lagras utanför EU diskuterades även 

i Digital Rights Ireland. 

 

Den svenska implementeringen är i jämförelse bra utformad. Flera kritiserade punkter av EU-

domstolen har åtgärdats. Istället för ekonomiskt anpassade åtgärder som skydd för uppgifterna 

ska den svenska lagringen ske med särskilda åtgärder utan avvägning mellan kostnaden och 

skyddsmetoden för att tillhandahålla lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet i enlighet med 

LEK 6:3a.273 PTS har utformat riktlinjer för att undvika otillåten tillgång eller användning av 

uppgifterna.274 Sveriges implementering håller därför en högre skyddsnivå jämfört med 

direktivets minimikrav och bör därför tillgodose EU-domstolens krav.  

 

Datadirektivets regler angående radering kritiserades för att vara otydliga.275 De svenska 

bestämmelserna är däremot tydligt utformade. Trafikuppgifterna kan endast undantagsvis 

komma att sparas längre än sex månader, om uppgifterna har värde för en pågående 

förundersökning. Efter att förundersökningen har avslutats ska uppgifterna raderas. Trots att 

undantaget medför en förlängd lagringstid, vilket utgör en risk, fyller lagringen en viktig 

funktion även hos den åtalade.276 Bevismaterial som har raderats kan potentiellt skada bägge 

parter. Jag håller med utredarna att denna balans är proportionerlig och nödvändig. 

                                                 
273 Ds 2014:23, s. 88 
274 Ds 2014:23, s. 89 
275 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 67 
276 Ds 2014:23, s. 91-92 
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Att lagring tillåts utanför EU bidrar till en viss osäkerhet. Känslan kommer av att data, som 

sparas av leverantörerna för brottsutredande syfte, kan komma att användas i annat syfte. Trots 

att skyddsmekanismer finns är det dock fullt möjligt att ett annat lands myndigheter vill få 

tillgång till informationen. Leverantörerna kan då möjligen inte heller hindra åtkomsten och 

som resultat hotas privatpersoners integritet. I Digital rights Ireland, såväl som i den svenska 

propositionen, diskuterades problematiken. EU-domstolen upplevde också att den oberoende 

kontrollen som invånarna garanteras hotas av lagring i tredje land. Utredningarna själva medger 

vikten av att viktiga personuppgifter lagras inom EU.277 Utredarna har inte kunnat hitta någon 

leverantör som lagrar data utanför EU och gör därmed bedömningen att avsaknaden av ett direkt 

förbud av lagring i tredje land därför är mindre viktig. Uppgifternas säkerhet och integritet 

påverkas dock väsentligt av lagringens plats. Skärpta regler kring lagring utanför EU vore, 

oberoende av nuvarande hantering, ett steg i rätt riktning. Den oberoende kontrollen har en 

grundläggande roll i skyddet av uppgifterna. Att vänta tills dess att problematiken uppstår är ett 

oansvarigt förhållningssätt, även om brist på åtgärder inte lär vara direkt avgörande för 

proportionalitets utfall. Utredarna bör trots detta byta synssätt då eventuell lagring i tredje land 

i vart fall inte förbättrar möjligheten att värna om invånarnas integritet.  

10 Slutlig analys 

Den svenska implementeringen av datalagringsdirektivet syftade till att hitta en lämplig relation 

mellan intresset av att gynna polisiär verksamhet, samtidigt som medborgarnas personliga 

autonomi respekteras. Personligen är jag övertygad om att en lämplig kompromiss står att finna 

mellan de två intressena. Det innebär för mig att beslutsfattarna bör kunna hitta en lämplig 

lösning där ett värdigt privatliv ska kunna samexistera med en välfungerande 

brottsbekämpning. Proportionalitet är verktyget som ska underlätta framtagandet av denna 

medelväg. Trots verktygets principiella vikt finns det stora svårigheter att hitta en lämplig väg 

och ingen lösning är nödvändigtvis bättre än den andra. Lämpligheten av att utgå ifrån den mest 

integritetskränkande åtgärden som någonsin antagits av EU bör dock ifrågasättas. En ny 

utredning bör därför göras med fokus på hur Sverige kan utvecklas med EU-rätten på området, 

istället för att aktivt motverka densamma.  

 

Under arbetets gång har datalagringens legalitet samt allmänna ändamål förklarats. Lagringen 
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av trafikuppgifter, och tillgången till densamma, har ansetts varit väl förankrade i en relativt 

trygg juridisk grund. I kampen mot terrorism och med målet att skydda allmänheten mot grövre 

brott har bestämmelserna fått stå orörda. I Digital Rights Ireland förtydligades dock de 

snedvridningar som datalagringsdirektivet byggde på. EU-domstolen kom fram till att 

lagringens effekt och dess fördelar måste bedömas i relation till de till slut övervägande negativa 

effekterna av lagringen. Invånarna i EU bedömdes få uppoffra för mycket av sina 

grundläggande rättigheter. Genom att analysera de svenska reglerna erhölls samma känsla. Ett 

antal brister i grundläggande regler borde ha hindrat ett godkännande av den svenska 

implementeringen. Sveriges ovilja att hålla sig inom det ogiltigförklarade datalagringsdirektivet 

talar för sig själv. När Sverige väljer att gå utöver vad datalagringsdirektivet först förespråkat 

genom att spara ytterligare data samt expandera den redan långa listan med brott väljer man en 

svår väg. Åtgärdernas nödvändighet kan då komma att ifrågasättas och en rad principer i 

dataskyddsbestämmelserna påverkas negativt. Att de nuvarande lagstadgade åtgärderna är 

absolut nödvändiga för att förhindra grov brottslighet är emellertid svårt att hävda. 

 

Att exempelvis spara ytterligare uppgifter skulle kunna ge en bättre grund för polisiärt arbete. 

En åtgärds effektivitet är viktig, men innebär i detta fall ytterligare intrång i individens privatliv. 

Trots att syftet kan anses oskyldigt bör det ökade intrånget i medborgarnas privatliv inte 

förringas. Enbart för att mer data kan sparas och det förförandet är tekniskt möjligt behöver 

åtgärden varken vara godtagbar eller laglig.278 EU-domstolen kommenterade här att 

medlemsstaternas möjlighet till en egen tolkning är begränsad, vilket ytterligare begränsar 

Sveriges möjligheter att få en utökad behandling av trafikuppgifter godkänd. Dessutom 

försvårar det faktumet att Sverige har använt dessa trafikuppgifter för annat än utredning av 

grov brottslighet. Abonnemangsuppgifter är ett exempel på uppgifter som kan tillhandahållas 

för alla brott som faller under allmänt åtal, och fler uppgifter kan tillhandahållas redan innan 

vissa brott föreskriver sex månaders fängelse. Det ursprungliga syftet med 

datalagringsdirektivet tillgodoses varken lättare eller effektivare av en sådan lagstiftning. 

Endast det potentiella användningsområdet utökas. Intrånget riskerar därmed att överskrida den 

potentiella nytta åtgärderna för med sig. Omständigheterna talar för att en utökning av 

användningsområdet överhuvudtaget är olämpligt.  

 

                                                 
278 United Nations General Assembly (http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-

rights-and-terrorism.html#document/), §11, 2015-09-20. 

http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
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I Sverige resonerades redan i propositionen kring en lämpligt lång lagringstid. Som tidigare 

anförts infördes en generell lagringstid på sex månader istället för den tidigare föreslagna 

lagringstiden på tolv månader.279 EU-domstolen framställer dock tydliga önskemål om en mer 

anpassad lagringstid där uppgifter behandlas olika. Effekten av en sådan förändring är att 

intrånget som lagringen utgör skulle minska. Sverige valde emellertid att inte reformera den 

nationella lagstiftningen trots att den skulle få önskvärda effekter. En sådan reform är 

uppenbarligen praktiskt genomförbar då andra nationer valt att nyansera datalagringen med 

olika lagringstider. EU-domstolen har inte explicit kommenterat en lämplig maxgräns på 

lagringstiden. Vi kan nog konstatera att tiden inte är strikt nödvändig, när andra medlemsländer 

har alternativa lösningar, och riktlinjer från EU-domstolen visar på att kortare lagring fungerat. 

Jag vill därför beskriva utredningens resonemang som enkelspårig och onyanserad. 

 

Det mest grundläggande, och därmed allvarligaste, förbiseendet i den svenska lagstiftningen 

ser jag de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till trafikuppgifter. Problematiken 

återfinns främst i utlämningen av abonnemangsuppgifter och överlämnande av trafikuppgifter 

till underrättelseverksamhet eftersom endast efterhandskontroll finns tillgänglig som 

skyddsmekanism. Efterhandskontroll må ha disciplinerande effekt, men kan aldrig ersättas av 

en förhandskontroll där integritetsintrång faktiskt i sin helhet kan undvikas. Europadomstolen 

har bedömt att prövning av hemlig övervakning bör göras av domstol, speciellt då 

analysredskapen för trafikuppgifterna blir allt mer sofistikerad.280 EU-domstolen ger tydliga 

direktiv om att förhandskontroll är nödvändigt för att minska risken för missbruk av dessa 

enorma databaser. Den svenska regleringen uppfyller helt enkelt inte dessa krav. 

Abonnemangsuppgifter bör räknas som ett mindre intrång än tillgång till alla uppgifter som 

sparas, men även här är en efterhandskontroll av en mer eller mindre obegränsad tillgång för 

polisiära myndigheeter baserad på stickprov otillräcklig. Abonnemangsuppgifter kan användas 

tillsammans med annan information och därmed skapa en relativt heltäckande bild av någons 

privatliv. Ingreppet ska därför inte underskattas och bör åtgärdas. 

 

Argumentet att förhandskontroll skulle vara ett för långsamt och kostsamt verktyg 

exemplifierar den dubbelmoral lagringen av trafikuppgifter står inför. De brottsbekämpande 

organisationernas påstådda effektivitet verkar aldrig få bli lidande. Samtidigt som det inte anses 

orimligt att varje enskild leverantör tvingas att ha extrainsatt personal ständigt tillgänglig för 
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att överföringen till myndighet ska kunna ske utan onödiga dröjsmål. Därför är det 

anmärkningsvärt att en förhandsprövning av en speciell polisiär arbetsgrupp utanför kontorstid 

är otänkbart, när minst lika ekonomiskt betungande åtgärder har ställts som krav på privata 

aktörer för att tillgodose myndigheternas skyndsamma tillgång av integritetskränkande data.281 

En tydlig prioritet verkar ligga på de polisiära intressena samtidigt som invånarnas integritet 

åsidosätts.  

 

Särskilt problematiskt är att trafikuppgifter sparas i oförändrad mängd trots domen Digital 

Rights Ireland. Ingen anpassning sker för extra känsliga uppgifter såsom kontakt med sjukvård, 

trossamfund eller data som reflekterar användarens politiska åsikter. Ingen åtskillnad görs heller 

för uppgifter som faller under tystnadsplikt såsom EU-domstolen önskade.282 Att lagringen 

omfattar alla trafikuppgifter och inte speciella intressepersoner eller annars styrs av objektiva 

grunder ignoreras i utredningen av Sveriges implementation av datalagringsdirektivet. Den 

unika omfattningen på lagringen försvaras i utredningen med hänvisningar till att det svenska 

systemet innehåller betryggande skyddsåtgärder för tillgång till uppgifterna.283 Som ovan 

framförts finns omfattande förbättringsmöjligheter på området som inte går att ignorera. 

Rättfärdigandet ligger därför på lös grund och bör uppmärksammas. Sverige gjorde dock ett 

anmärkningsvärt bra arbete med att implementera en särskild skyddsnivå för leverantörernas 

hantering av uppgifter. Problematiken ligger dock i polisiära myndigheters vittgående möjlighet 

att begära ut uppgifterna, även om kontrollen av leverantörernas verksamhet är extensiv.  

 

Det är problematiskt att värdera hur varje uppmärksammad brist påverkar relationen mellan 

rättigheterna och dess tillåtna undantag.284 Mycket talar för, som visat ovan, att Sveriges 

lagstiftning strider mot EU:s praxis kring grundläggande rättigheter. För att värdera hur 

långtgående inskränkningar i enskildas fri- och rättigheter som kan tolereras i ett demokratiskt 

samhälle är det av vikt att klargöra vilken betydelse en sådan åtgärd har för att uppnå syftet, 

den potentiella skadan åtgärden gör och hur angelägen åtgärden är.285 Den svenska 

datalagringsutredningen uppvisar inga som helst tvivel på trafikuppgifternas betydelse i 

brottsutredningar.286 Uppfattningen kommer från ett betänkande angående betydelsen av de 

                                                 
281 Ds 2014:23, s. 82  
282 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 58 
283 Ds 2014:23, s. 99  
284 Ds 2014:23, s. 98 
285 Barak, 2012, 348 
286 Ds 2014:23, s. 34 
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brottsutredande myndigheternas tillgång till elektronisk kommunikation.287 Trafikuppgifterna 

beskrivs vara av fundamental betydelse för att förundersökningar ska kunna drivas framåt.288  

 

Det går så långt att slutsatsen från Säkerhetspolisen i den av utredningen citerade SOUn är att 

lagringen lämpligen bör ske i 36 månader.289 Frågan är dock om mer alltid är bättre. För 

mängden kan ge en spann som inte alltid är positiv.290 SURVEILLE har i sin undersökande 

verksamhet kommit fram att den allmänna internetövervakningen är etniskt och juridiskt 

tvivelaktiga. Det än mer intressanta är vidare att den allmänna övervakningen får ett lågt betyg 

i dess användbarhet. En internetbaserad övervakningsmetod, som får genomgående bättre betyg 

på alla grunder, är individuellt inriktad analys av sociala nätverk. Hård kritik riktas mot de mer 

allmänna metoderna.291 Därför är det diskuterbart att den svenska metoden för allmän lagring 

av trafikdata gör stor skada på grundläggande rättigheter, medan infriandet av det alltid lika 

angelägna syftet säkerhet inte nödvändigtvis gynnas. Partiella ingrepp i rättigheter ses lättare 

på av EU-domstolen.292 

 

Även jag ser nyttan av spaningsmetoder för brottsutredande syften men inte till vilket pris som 

helst. Den nuvarande regleringen leder till ett konstant överhängande intrång i de aktuella 

skyddade rättigheterna. Relativt enkla åtgärder såsom att spara mindre data, och införa individ-

baserad övervakning skulle vara ett verkligt, konkret alternativ.293 De svenska reglerna 

angående datalagring bör ses över för att kunna accepteras. Reglerna kan därmed, i min mening, 

inte ses som giltiga undantag från ePrivacy-direktivet artikel 15 och även dataskyddsdirektivet 

artikel 13 på grund av bristande proportionalitet mot det angivna syftet till lagstiftningen. 

Alternativa metoder uppfyller kravet att åtgärden inte ska gå utöver vad som är strikt nödvändigt 

bättre.294 

 

Rättsfallet Digital Rights Ireland är av stor betydelse för att hindra nedbrytningen av dataskydd, 

och därmed allas rätt till privatliv, som sker i jakten på terrorism. Rättsfallet innebär ett 

uppvaknande angående att övervakningen inte får ske villkorslöst. Intrånget i de skyddade 

                                                 
287 SOU 2005:38 
288 SOU 2005:3, s. 330 
289 SOU 2005:38, s. 327 
290 Kranenborg, 2014, 252 
291 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 47, 2015-09-20. 
292 Peers, 2014,  s. 1486 
293 Barak, 2012, s. 327, 328, 335 
294 De förenade målen C-92/09, Volker och C-93/09. Även Peers, och Prechal, 2014, s. 1478 
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http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
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rättigheterna bedömdes som synnerligen allvarligt.295 Trots ett steg i rätt riktning bedömde EU-

domstolen att allmän lagring av trafikuppgifter inte kan bedömas inkräkta på dataskyddets 

väsenliga innehållet eftersom inte meddelandenas konkreta innehåll sparas.296 Alla skyddade 

rättigheter innebär, som sagt, en central värdegrund som inte får bortses från oberoende av 

ändamålet med reformen. Den allmänna övervakningsmetoden är därmed enligt domstolen 

tillåten, trots att domstolen kunde hitta anledning att ogiltigförklara Datalagringsdirektivet.   

 

Min åsikt är att insamlandet av i stort sätt alla tillgängliga trafikuppgifter från samtliga 

medborgare ska räknas som ett intrång i väsentliga innehållet i rättigheten. Om vi fortfarande 

ska anses ha ett skyddat privatliv bör massövervakningen anses påverka rättigheternas 

väsentliga innehåll.297 Inhämtningen av trafikuppgifter utgör definitivt en begränsning i rätten 

till dataskydd och rätten till privatliv.298 I rättsfall konstateras att åtgärden behöver vara 

proportionerlig till det utsatta målet för inhämtning.299 Positioneringsuppgift, samtalsloggar, 

internethistorik är enbart exempel på alla uppgifter som sparas. Jag vill hävda att en tillräcklig 

mängd metadata riskerar att avslöja mer om en person än vad många kan ana. Rättsfall, såväl 

som doktrin, kan tydliggöra hur metadatans existens påverkar integriteten.300 Den i 

sammanhanget grundläggande principen att konkreta brottsmisstankar mot en specifik person 

krävs för att använda metadata är hotad i den svenska modellen.301 Det vittnar FNs Special 

Rapporteur om, samtidigt som han menar att allmän lagring av metadata i sig kan utgöra ett 

oproportionerligt ingrepp i rätten till privatliv.302 

 

Slutsatsen är inte tagen ur luften. EU-domstolen påminner om dataskyddets särskilda betydelse 

för rätten till privatliv.303 Trots detta får rättigheten utstå långtgående begränsningar. 

SURVEILLE304 och Carey305 väljer att associera dataskydd med några bärande principer.  

                                                 
295 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 37 
296 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 39 
297 United Nations General Assembly (http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-

rights-and-terrorism.html#document/), §18, 2015-09-20. 
298 Europadomstolens dom i Malone mot Förenade kungariket den 26 april 1985 
299 Naarttijärvi, 2013, s. 193 
300 Europadomstolens dom i Uzun v. Germany den 2 september 2010. Se även Naarttijärvi, 2013, s. 269-270  
301 United Nations General Assembly (http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-

rights-and-terrorism.html#document/), §7, 2015-09-20. 
302 United Nations General Assembly (http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-

rights-and-terrorism.html#document/), §18, 2015-09-20 
303 I de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland, p. 53 
304 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 40, 2015-09-20. 
305 Carey, 2009, 46-47 

http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-rights-and-terrorism.html#document/
http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf
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Uppräkningen kan visa hur allmän lagring av trafikuppgifter är problematisk ur flera 

hänseenden.  

Utifrån de grundläggande principerna för dataskydd som tidigare tagits upp ska vi nu snabbt 

beakta dess begränsningar.306 Den mer omfattande definitionen av grov brottslighet innebär en 

snedvridning av vilka övervakningsmetoder som kan anses proportionerliga. Faktum är att det 

förekommer en oförenlig ändamålsbegränsning när mindre brott bekämpas med medel vars 

syfte är att hindra terrorism och grov brottslighet.307 Trafikuppgifternas aktualitet bör kunna 

ifrågasättas till följd av den generella lagringstiden som tidigare kritiserats. Främst vid 

dataminimeringen är det klart att principen frångåtts på grund av den extensiva datainsamlingen 

som kan bedömas orimligt omfattande för syftet.  Behandlingen är hemlig, vilket förstärker 

integritetsintrånget, främst då den registrerade varken har tillgång till datan eller har godkänt 

behandlingen.308 När den drabbade inte har godkänt behandlingen av trafikuppgifterna krävs 

vidare att lagringen fyller ett mått av nödvändighet för att behandlingen ska få genomföras. 

Inga åtgärder har gjorts för att undvika ett särskilt djupt integritetsintrång genom att filtrera bort 

känsliga uppgifter eller uppgifter som omfattas av tystnadsplikt. Hur känsliga uppgifter 

hanteras bör påverka bedömningen, men metoden för analys av trafikuppgifter förblir okänd.309 

När känsliga uppgifter kan behandlas krävs starkt publikt intresse och strängare 

nödvändighetskrav.310 Vilket absolut kan ifrågasättas finns. Dessutom sker den svenska 

utlämningen av trafikuppgifter utan någon förhandskontroll i flertalet fall, och än mer 

problematiskt av personer på myndigheten. Europadomstolen har i sin rättspraxis varit tydliga 

med att det ska vara domstol, eller annat liknande oberoende organ, ska pröva myndighetens 

tillgång till trafikuppgifter.311 Med denna bakgrund vill jag, till skillnad från EU-domstolen, 

argumentera för att dessa ingrepp på det EU-rättsliga dataskyddet innebär sådana avsteg från 

majoriteten av dataskyddets principer att rättighetens väsentliga innehåll åsidosätts. Om så är 

fallet, kan den svenska lagringen av trafikuppgifter inte tillåtas oberoende av den potentiella 

vinningen som de polisiära myndigheterna har av uppgifterna. 

  

                                                 
306 Kapitel 6.6 i arbetet 
307 United Nations General Assembly (http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-

rights-and-terrorism.html#document/), §19, 2015-09-20. 
308 Surveille (http://surveille.eui.eu/wp-content/uploads/2015/04/D2.4-Paper-establishing-the-classification-of-

technologies-on-the-basis-of-their-intrusiveness-into-fundamental-rights.pdf), s. 40, 2015-09-20. 
309 United Nations General Assembly (http://www.documentcloud.org/documents/1312939-un-report-on-human-

rights-and-terrorism.html#document/), §18, 2015-09-20. 
310 Carey, 2009, s. 84 
311 Europadomstolens dom i Rotaru mot Rumänien den 10 november 2008, se även Europadomstolens dom 

Klass m.fl. mot Tyskland den 6 september 1978 
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