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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Datalagring innebär att tele- och internetoperatörer lagrar information om sina 

abonnenters kommunikationer för att den ska kunna användas av brottsbekämpande 

myndigheter. Den information som sparas svarar på frågor om vem som 

kommunicerade med vem, hur länge de kommunicerade, när det hände, var de båda 

parterna befann sig då kommunikationen skedde och vilken typ av kommunikation som 

användes, till exempel sms- eller telefonitjänst. Själva innehållet i kommunikationen 

lagras dock inte.
1
 I Sverige blev datalagring obligatoriskt för internet- och 

teleoperatörerna år 2012 då Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG 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) implementerades i svensk rätt genom bestämmelser i Lag 

(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Implementeringen väckte kritik 

bland många som var emot denna ”massövervakning”.
2
 

Datalagring var inte endast kontroversiellt i Sverige, även i övriga Europa höjdes det 

röster som kritiserade datalagringsdirektivet. Bland annat förklarade de tyska, rumänska 

och tjeckiska författningsdomstolarna de nationella implementerade reglerna vara i strid 

med respektive konstitution.
3
 Irlands högsta domstol och Österrikes författningsdomstol 

begärde år 2012 förhandsavgörande av Europeiska unionens domstol (EUD eller EU-

domstolen) angående giltigheten av datalagringsdirektivet bland annat mot bakgrund av 

artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna den 

7 december 2000, anpassad den 12 december 2007 (stadgan). Detta ledde slutligen till 

att EU-domstolen den 8 april 2014i dom i de förenade målen C-293/12 och C-594/12 

Digital Rights Ireland och Seitlinger m fl (datalagringsdomen), förklarade 

datalagringsdirektivet strida mot de nämnda artiklarna och således vara ogiltigt.
4
 

Eftersom de svenska reglerna är en implementering av datalagringsdirektivet finns risk 

för att även de svenska reglerna kan vara i strid med stadgan. Enligt den allmänna 

                                                 
1
 http://www.pts.se/trafikdatalagring/. 

2
 Se bl a www.svd.se/opinion/brannpunkt/rosta-nej-till-massovervakning_6935857.svd. 

3
 Se t ex http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-eu-I-fokus/EUs-datalagringsdirektiv-ogiltigt/. 

4
 Se datalagringsdomen, punkt 73. 
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principen om EU-rättens företräde framför nationell rätt, som först utvecklades i 

rättsfallet Costa v ENEL, följer att medlemsstaterna inte kan tillämpa en nationell 

bestämmelse som strider emot EU-rätten.
5
 Det följer även av 11:14 och 12:10 

regeringsform (1974:152) (RF) att om en lag strider mot en överordnad lag ska den inte 

tillämpas. Skulle de svenska datalagringsreglerna vara i strid med EU:s rättighetsstadga 

ska de således inte tillämpas.  

I samband med domens offentliggörande uttalades att datalagringsdomen inte 

automatiskt innebär att nationell rätt är ogiltig, utan att den behöver ändras endast i den 

utsträckning som den är oförenlig med unionsrätten.
6
 Den centrala frågan för svenska 

datalagringsreglers fortsatta tillämplighet är således om de är förenliga med stadgan och 

därmed unionsrätten. Svaret på denna fråga beror till stor del på hur EUD:s dom tolkas.  

Som framkommer är datalagring ett mycket kontroversiellt ämne och det finns starka 

förespråkare både för och emot lagringen. Den grundläggande konflikten får anses vara 

den mellan intresset av en effektiv brottsbekämpning och skyddet för den personliga 

integriteten. Denna intresseavvägning genomsyrar debatten av hur reglerna bör utformas 

och det finns många olika åsikter om hur den bör gå till och vilket intresse som bör väga 

tyngst. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Detta arbete syftar till att utreda och diskutera det rådande rättsläget rörande datalagring 

mot bakgrund av datalagringsdomen. I dagens läge råder oklarhet om vilka 

konsekvenser EUD:s dom får för de svenska reglerna. Den grundläggande 

frågeställningen i arbetet är således huruvida svensk rätt når upp till de krav som EUD 

ställer och därmed fortfarande kan anses vara tillämpbara. För att besvara denna 

frågeställning krävs att en rad delfrågor eller delområden lyfts fram och undersöks 

närmare. Detta för att kunna göra en heltäckande analys av domen och svensk rätt.  

Det första delområdet som behandlas är den personliga integritetens innebörd och 

rättsliga skydd. Det andra delområdet fokuserar på datalagringsreglerna, där behandlas 

trafikuppgifters betydelse för den brottsbekämpande verksamheten och 

datalagringsreglernas utveckling och nuvarande utformning. Det tredje delområdet 

                                                 
5
 Craig & De Búrca, EU Law Text, Cases, and Materials, s 256 ff. 

6
 Ds 2014:2, s 105 f. 
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fokuserar på EU-domstolens dom och en analys görs då av vilka krav domstolen ställer 

upp i domen. 

1.3 Avgränsning 

Arbetet syftar till att behandla den EU-rättsliga och svenska regleringen av datalagring. 

I arbetet görs således inte någon komparativ analys av hur reglerna har genomförts i 

andra EU-länder eller hur andra länder agerat efter EU-domstolens dom. Även om detta 

kan vara av intresse har fokus i detta arbete istället lagts på att göra en djupare analys av 

den svenska regleringen i ljuset av EU-rätten. 

EU-domstolens dom ogiltigförklarade datalagringsdirektivet på grund av intrånget i 

artikel 7 och 8 i stadgan som syftar till att skydda den personliga integriteten. Jag har 

därför, för det första, valt att utvärdera datalagringsreglerna huvudsakligen i relation till 

den personliga integriteten. Arbetet gör således inte anspråk på att utgöra en 

heltäckande bild av de olika övriga, exempelvis tillämpningsproblem, som kan 

förekomma när det gäller datalagringsregleringen. Jag har även, för det andra, valt att 

huvudsakligen utvärdera datalagringsreglerna i relation till EU:s rättighetsstadga. Det 

görs således ingen djupare analys av datalagringsreglernas eventuella brister i 

förhållande till Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheternas (EKMR) eller andra 

konventioner. 

1.4 Metod och material 

I arbetet är det den traditionella juridiska metoden som är utgångspunkten. Det innebär 

att jag har utgått ifrån gällande lag, förarbeten, domstolspraxis och doktrin för att finna 

svar på de rättsfrågor uppsatsen behandlar. 

Uppsatsen består av flera delar. Den behandlar både svensk rätt, europarätt och mer 

rättspolitiska frågeställningar och diskussioner. Materialet i uppsatsen har således 

anpassats efter detta. I de delar jag behandlar svensk rätt har jag främst använt mig av 

lagtext. För att ta reda på det bakomliggande syftet med reglerna har jag använt mig av 

förarbeten eftersom lagstiftarens intentioner klargörs där. För att mer utförligt få stöd 

för olika diskussioner har doktrin konsulterats i de fall den har funnits tillgänglig. I en 

del i uppsatsen har jag använt mig av nordisk doktrin. I det aktuella kapitlet diskuteras 

syftet med personlig integritet, vilket huvudsakligen får sägas vara detsamma i olika 
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länder. Eftersom svensk doktrin är begränsad på området har jag därför valt att även 

använda mig av internationellt material i denna del. 

Då europarättsliga regler utreds har jag i första hand använt mig av aktuella direktiv och 

konventioner. Som hjälp för att tolka dessa har praxis från EUD och Europadomstolen 

för mänskliga rättigheter (ED) använts och i viss mån även doktrin. Syftet med 

uppsatsen är att utreda svensk rätt i ljuset av EUD:s datalagringsdom varför domen har 

fått relativt stort utrymme i uppsatsen. För att tolka domen har jag använt mig av 

domens ordalydelse och även resonerat utifrån syftet bakom reglerna. 

Eftersom datalagring är ett både politiskt och kontroversiellt område har arbetet även en 

rättspolitisk prägel. Detta innebär att rättspolitiska argument och diskussioner används i 

stor utsträckning genom hela arbetet. I dessa delar har jag som stöd för mina argument 

till stor del utgått ifrån de olika intressena som ligger bakom reglerna och som 

aktualiseras i samband med dess tillämpning.  

Eftersom doktrin på området är relativt begränsad när det gäller datalagring har jag fått 

gå utanför de traditionella rättskällorna i vissa delar för att finna stöd och inspiration till 

olika tolkningar och argument som kan användas. Då svensk rätt analyseras mot 

bakgrund av EU-domstolens krav används bland annat argument från ett överklagande 

från Tele2 Sverige AB (Tele2). Anledningen till att jag använder just detta är eftersom 

att det är den utförligaste tolkningen av domen som jag har hittat och som även är 

intressant eftersom de kommer till en annan slutsats än den statliga utrednigen. Vilket 

värde dessa argument har diskuteras mer utförligt i kapitel 5 i anslutning till att de 

används. 

För att visa en bild av debatten har jag hänvisat till tidningsartiklar på internet. De utgör 

självfallet inga traditionella rättskällor utan används för att måla upp en bild av den 

opinion som finns eller har funnits när det gäller datalagring. 

1.5 Disposition 

Disposition har i huvudsak utformats efter de olika delfrågeställningar som arbetet 

bygger på. Efter detta inledande kapitel som presenterar ämnet för uppsatsen och dess 

närmare utformning, följer kapitel 2 med fokus på den personliga integriteten. Där 

utreds den personliga integritetens närmare innebörd och varför det är viktigt att skydda 

den, för att få en förståelse för det intressets värde. Det undersöks även hur det rättsliga 
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skyddet är utformat för att få en förståelse för vilken vikt detta intresse har tillmäts av 

lagstiftaren och var gränserna för datalagringsreglerna går. I kapitel 3 ligger fokus på 

datalagringsreglerna. För det första utreds betydelsen av trafikuppgifter för den 

brottsbekämpande verksamheten för att få en förståelse för datalagringens vikt. Därefter 

presenteras lagstiftningens utveckling och nuvarande utformning på området för att få 

en heltäckande bild av hur regleringen ser ut idag. I det följande kapitlet, kapitel 4, 

analyseras EUD:s datalagringsdom för att utröna vad det är för krav som domen ställer 

på nationell rätt. I kapitel 5 jämförs sedan de svenska datalagringsreglerna med kraven i 

datalagringsdomen för att utreda om svensk rätt når upp till kraven och därmed kan 

anses giltig. Arbetet avslutas med kapitel 6 som innehåller en sammanfattning på vad 

som framkommit och en avslutande reflektion. 

1.6 Begreppsbestämning  

I arbetet använder jag begreppet lagring av trafikuppgifter som synonymt med 

datalagring, eftersom det är en vanligt förekommande benämning. Den svenska 

regleringen föreskriver dock en lagring av både trafik- och lokaliseringsuppgifter. 

Lagring av lokaliseringsuppgifter anses således ingå i begreppet lagring av 

trafikuppgifter i detta arbete.  

2 Den personliga integriteten 

2.1 Inledning 

Det som datalagring framför allt anses inkräkta på är något som brukar benämnas den 

personliga integriteten. För den fortsatta framställnigen är det enligt min mening viktigt 

att ha en förståelse för vad begreppet personlig integritet innebär och varför det bör 

skyddas för att kunna väga det intresset mot andra intressen som gör sig gällande när det 

gäller datalagring. Det är även viktigt att utreda hur skyddet för den personliga 

integriteten gestaltar sig rättsligt, för att kunna fastställa vilken vikt lagstiftaren tillmäter 

detta intresse i dagens läge. Det rättsliga skyddet för den personliga integriteten utgör 

även ramen för datalagringslagstiftningen. Detta kapitel inleds därför med en utredning 

av vad personlig integritet kan tänkas innebära. Därefter tar jag upp argument för varför 

den personliga integriteten är viktig och bör skyddas. Vidare görs en genomgång av det 

rättsliga skyddet så som det ser ut idag. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av vad 

som framkommit och de slutsatser som dragits. 
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2.2 Begreppets närmare innebörd 

2.2.1 Diskussion i statliga utredningar 

I och med teknikutvecklingen som har gjort det lättare att samla in uppgifter om 

människor har lagstiftaren i större utsträckning än tidigare behövt ta hänsyn till 

begreppet personlig integritet. Sedan 1970-talet har det kommit flera utredningar som 

diskuterat begreppet.
7
 Utredningarna diskuterar begreppet på olika sätt men de 

genomgående karaktärsdragen som beskrivs är följande. Personlig integritet handlar om 

att ha en fredad privat sfär som är fri från insyn och intrång från staten och andra, där 

information om privata förhållanden inte sprids eller kommer till utomståendes 

kännedom utan personen i frågas vetskap eller samtycke.
8
 Mot bakgrund av detta kan 

enligt min mening den personliga integriteten sägas bestå av två delar. För det första 

innebär den att ha en privat sfär som är fri från insyn och inblandning från andra, och 

för det andra handlar den om att information om en person som är privat inte sprids eller 

kommer till annans kännedom utan personen i frågas samtycke.  

Det görs således en distinktion mellan vad som är privat och offentligt. Frågan är då vad 

som hör till det privata respektive det offentliga. Detta har diskuterats i flera av 

utredningsarbetena. Slutsatsen som ofta dras är att det är svårt att göra en allmängiltig 

definition av vad personlig integritet är eftersom det varierar från tid till annan och är 

beroende av den kulturella som samhälleliga kontexten. Vad som hör till det fredade 

privata området måste istället avgöras från fall till fall.
9
 I kreditupplysningsutredningens 

betänkande uttalas dock vad för information som kan höra till det privata området. Det 

är information om enskildas intima eller högst personliga förhållanden.
10

 

2.2.2 Försök till definition i doktrin 

I doktrin har information som kan höra till det privata området betecknats som personlig 

information, som består av fakta, meddelande eller åsikter som är kopplade till en 

person och som han eller hon rimligtvis uppfattar som förtroliga eller känsliga och 

                                                 
7
 SOU 1997:39, s 796. 

8
 Se SOU 1970:47, s 55 ff, SOU 1972:47, s 56, SOU 1974:85, s 55 ff, SOU 1976:58, s 127, SOU 

1984:54, s 42 f, SOU 1997:39, s 177 f och 189 ff, prop 2010/11:46, s 18 f, prop 2005/06:173, s 15 och 

prop 2009/10:80, s 175. 
9
 Se bl a SOU 1972:47, s 56 och SOU 1997:39, s 177 f och 189 ff. 

10
 SOU 1972:79, s 72 ff. 
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därför vill hålla privat eller i alla fall begränsa deras insamling, användning eller 

spridning.
11

  

Min uppfattning är att även dessa försök till definitioner är vaga. De är också beroende 

av bland annat den tidsmässiga och kulturella kontexten och är således inte till så stor 

hjälp med att finna en definition som mer generellt kan beskriva vad som hör till den 

privata sfären. Som framkommit är det således svårt att finna en mer generell definition 

av vad som hör till den privata sfären och inte. Detta ligger enligt mig i sakens natur 

eftersom vad som är personligt och privat är i hög grad beroende av det sammanhang 

man befinner sig i. 

Eftersom begreppet är svårt att definiera har vissa författare istället försökt definiera vad 

som kan utgöra en kränkning av den personliga integriteten. Gemensamt för dessa 

kränkningar är att de utgör ett intrång i den privata sfären.
12

 Strömholm har använt 

denna metod och menar att det finns tre huvudfall av kränkning av den personliga 

integriteten eller privatlivet, som han väljer att benämna det. Dessa tre huvudgrupper är 

intrång, i fysisk eller annan mening, i en persons privata sfär, insamlande av uppgifter 

om en persons privata förhållanden och offentliggörande eller annat utnyttjande (till 

exempel som bevis inför rätta, som medel för utpressning) av material om en persons 

privata förhållanden.
13

 Han ger sedan mer konkreta exempel på åtgärder som kan anses 

utgöra en kränkning av den personliga integriteten vilka radas upp i en så kallad 

”kränkningskatalog”
14

. Åtgärderna är följande: 

a) tillträde till och genomsökande av privata lokaler eller annan egendom, 

b) kroppsundersökning, 

c) medicinska undersökningar, psykologiska test, 

d) intrång i en persons privata sfär genom skuggning, spionerande, telefonterror, 

e) ofredande genom företrädare för massmedierna, 

f) olovlig ljudupptagning, fotografering eller filmupptagning, 

                                                 
11

 Wacks, Personal Information, Privacy and the Law, s 26. 
12

 SOU 1987:74, s 44 ff. 
13

 Strömhholm, SvJT 1971, s 698. 
14

 För uttrycket se SOU 1997:39, s 177 f. 
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g) brytande av brevhemligheten, 

h) telefonavlyssning, 

i) utnyttjande av elektronisk avlyssningsapparatur, 

j) spridande av förtroliga uppgifter, 

k) avslöjande inför offentligheten av annans privata förhållanden, 

l) olika former av utnyttjande av annans namn, bild eller liknande identifieringsmedel, 

m) missbruk av annans ord eller meddelanden, och 

n) angrepp på annans heder och ära.
15

 

Strömholm menar dock, så som flera utredningar även ger uttryck för, att det inte går att 

finna någon universell definition av vad som hör till den privata sfären eller inte. Det 

finns en grupp av klara fall men i det stora flertalet fall kan det inte göras någon klar 

distinktion.
16

 

Andra resonemang som förekommit på senare år fokuserar på att hitta en definition som 

på ett effektivt sätt täcker in de aspekter av den personliga integriteten som bör skyddas. 

Det går enligt Abrahamsson, som var ordförande för integritetsskyddskommittén, att 

urskilja två viktiga moment i den personliga integriteten. Det första momentet avser 

skydd för rätten till privata tankar och kommunikation med andra och inbegriper även 

en möjlighet att själv avgöra om känsliga uppgifter om t ex hälsa och sexualliv ska 

spridas. Det andra momentet avser rätten att få avskärma sig från andra och, så att säga, 

stänga om sig och själv avgöra vem man vill släppa in, bildligt och bokstavligt talat. 

Dessa bestämningar är således en utgångspunkt för vad som kan anses utgöra en 

människas skyddsvärda personliga integritet. Den gemensamma nämnaren i 

bestämningen är att den rör insamlandet, spridandet och utnyttjandet av information om 

individen och ett integritetsskydd bör därför, menar Abrahamsson, ta sikte på 

information om den enskildes privata förhållanden. Att använda denna definition 

innebär att man fångar in det man vill skydda och undviker att fastna begrepps- och 

                                                 
15

 Strömholm, SvJT 1971, s 698 f. 
16

 Strömholm, Right of Privacy and Rights of the Personality, s 66. 
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avgränsningssvårigheter som många utredningar tidigare har gjort.
17

 Med 

Abrahamssons synsätt läggs således fokus på vad för information som kan höra till den 

enskildes privata förhållanden och att skydda denna information från insamlande, 

spridning och utnyttjande.  

2.2.3 Innebörden mot bakgrund av datalagring 

Helmius menar att, eftersom begreppet integritet är mångtydigt, vad som menas med 

den personliga integriteten får avgöras utifrån den situation som reglerna avser att 

behandla.
18

 Frågan är då hur den personliga integriteten ska tolkas när det gäller 

datalagring. Som framförts under rubrik 1.1 innebär datalagring att uppgifter lagras som 

avslöjar människors kommunikation och lokalisering. Det är uppgifter som tillsammans 

visar en mycket precis bild av individens privatliv.
19

 Enligt min mening måste dessa 

uppgifter således anses ingå i den skyddade sfär som tillhör den personliga integriteten. 

De lagrade trafikuppgifterna kan sedan komma att lämnas ut till diverse 

brottsbekämpande myndigheter eller vid missbruk läcka ut även till andra. Min slutsats 

är således att den personliga integriteten när det gäller datalagring handlar om en frihet 

att kunna hålla sitt privata kommunikations- och rörelsemönster för sig själv utan 

övervakning av stat eller någon annan. Den innebär också en frihet att personliga 

uppgifter inte sprids eller överförs till någon annan utan individens samtycke.  

Detta ska nu appliceras på datalagringsreglerna för att se vari kränkningen består. Som 

presenterats ovan i kapitel 1 under rubrik 1.1 går datalagring ut på att lagra enskildas 

trafikuppgifter för att de ska kunna användas av vissa myndigheter för 

brottsbekämpande verksamhet. Ett intrång i den personliga integriteten sker enligt min 

mening i flera steg. Vid insamlande och lagringen sker ett intrång i den privata sfären,
20

 

vid ett utlämnande sker ett intrång genom att privata uppgifter kommer till någons 

kännedom eller vid missbruk, sprids ut till obehöriga. Efter utlämnandet är det även 

troligt att myndigheten använder uppgifterna för att kartlägga den aktuella personens 

kommunikationer, rörelsemönster och därmed levnadsmönster. Ytterligare ett ingrepp i 

den privata sfären sker då. 

                                                 
17

 Abrahamsson, Skyddet för den personliga integriteten – Synpunkter från ett lagstiftningsperspektiv, s 

176 f. 
18

 Helmius, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s 123 f. 
19

Se datalagringsdomen, punkt 27. 
20

 Jfr Helmius, Polisens rättsliga befogenheter vid spaning, s 124. 
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Enligt propositionen till datalagringsreglerna står det klart att datalagring utgör ett 

intrång i den personliga integriteten just eftersom lagringen bidrar till människors 

upplevelse att få sin privata sfär och frihet att kommunicera inskränkt.
21

 

2.2.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har följande framkommit angående den personliga integriteten. 

Den personliga integriteten kan sägas bestå i två delar. Dels innebär den att ha en privat 

sfär som är fri från insyn och inblandning från andra, dels att information om en person 

som är privat inte sprids eller kommer till annans kännedom utan personen i frågas 

samtycke. Det är svårt att avgöra var gränserna för den privata sfären går och vad för 

uppgifter som ska anses tillhöra denna sfär. Det har dock uttryckts att det är information 

om människors intima och högst privata förhållanden som kan bestå i fakta, 

meddelanden eller åsikter kopplade till en person och som han eller hon rimligtvis 

uppfattar som förtroliga eller känsliga och därför vill hålla privat eller i alla fall 

begränsa deras insamling, användning eller spridning. Någon generell definition av vad 

för information det handlar om är svårt att ha eftersom vad som hör till det personliga är 

i hög grad beroende av vilket sammanhang man befinner sig i. För att närmare ringa in 

vad personlig integritet handlar om har vissa åtgärder där den personliga integriteten 

kränks räknats upp. 

Eftersom begreppet är mångtydigt får innebörden avgöras mot bakgrund av 

datalagringsreglerna. I den kontexten är min slutsats att den personliga integriteten 

handlar om en frihet att kunna hålla sitt privata kommunikations- och rörelsemönster för 

sig själv utan övervakning av stat eller någon annan. Den innebär också en frihet att 

personliga uppgifter inte sprids eller överförs till någon annan utan individens 

samtycke. Vid en sammankoppling mellan den personliga integriteten och 

datalagringsreglerna framkommer att den personliga integriteten kan inkräktas i flera 

steg, vid lagringen, utlämnandet och kartläggningen. Under följande rubrik diskuteras 

syftet med att skydda denna personliga integritet. 
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2.3 Syftet med den personliga integriteten 

2.3.1 Diskussion i doktrin 

En central fråga är nu varför denna privata sfär är så viktig och därmed skyddsvärd. 

Under denna rubrik går jag igenom olika argument som framförts angående detta. 

I diverse utredningar har hävdats att den personliga integriteten ska skyddas för att 

skydda människovärdet. I detta värde ingår den enskilda människans värde som 

tänkande kännande varelse, värdet av självrespekt, självkänsla och självbestämmande.
 22

 

Strömholm ställer frågan vilka syften man vill uppnå genom att etablera ett skydd för ett 

begränsat privat område. Han refererar då till filosofen de Montaigne och menar att den 

fullständiga friheten att helt kunna slappna av, som man bara kan göra i sin privata sfär, 

har ett egenvärde. Han hänvisar också till vetenskapsmannen Westin som utpekar fyra 

funktioner som ett rättsligt skydd av privatlivet kan tillgodose. Enligt honom behöver vi 

en privat sfär för att kunna känna den oumbärliga känslan av personlig 

självbestämmanderätt, för att kunna uppnå känslomässig avkoppling och då befrias från 

den sociala rollen vi tilldelats, för att kunna göra en fri värdering av andras och eget 

handlande och för att kunna kommunicera fritt med andra efter eget val. Strömholm 

konkluderar för egen del att den personliga integriteten är viktig för att den enskilde ska 

ha en möjlighet att kunna dra sig tillbaka, koppla av, slippa den sociala rollen och skaffa 

sig en självständig uppfattning om saker och ting utan omgivningens tryck för att kunna 

bidra till samhällets demokratiska process.
23

 

I en utredning från 1997 anger Collste fyra huvudsakliga skäl till varför den personliga 

integriteten är viktig. Det är för det första eftersom respekten för personers integritet 

utgör en del av respekten för personer. Om integriteten inte skulle respekteras skulle 

mäniskor förlora sin känsla av att vara autonoma människor. För det andra talar den 

oron många upplever över att information samlas om dem för att det upplevs som 

negativt att veta eller misstänka att deras personliga integritet blir kränkt. Det tredje 

argumentet handlar om makt. Ju mer kunskap du har om någon desto mer makt har du 

över denne. Om information sprids ut kan det således leda till missbruk. För det fjärde 

kan det vara skadligt för personer om information läcker ut om dem som 

                                                 
22

 Se prop 2000/01:68, s 48 och prop 2005/06:64, s. 34 f. 
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 Strömholm, Individens skyddade personlighetssfär, s 36 ff. 
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sammankopplar dem med vissa vanor eller egenskaper som det kan finnas fördomar 

mot.
24

 

Om vi inte värnar den personliga integriteten finns risk att det leder till ett 

övervakningssamhälle. I sin bok ”Övervakad” diskuterar Ström vad det kan finnas för 

faror med ett sådant samhälle. En övervakning med beteendekontroll skulle innebära att 

det ”normala” definieras vilket skulle leda till att människor som lever utanför det 

normalas ram skulle kunna få det mycket svårt hur oskyldiga de än är. Eftersom det kan 

vara jobbigt att leva utanför ramen i det samhället skulle detta kunna leda till att fler 

anpassar sig till vad som kan anses vara normalt. Människor lägger band på sig och sitt 

beteende för att inte sticka ut och hamna på någon bevakningslista. Detta riskerar att 

fördumma oss eftersom vi får smalare referensramar. Ett så likformigt samhälle riskerar 

även att göra oss inskränkta och intoleranta. Detta skulle till och med i det långa loppet 

göra att vi avstår från att uttrycka våra politiska åsikter vilket är ett hot mot demokratin. 

Standardiserade bedömningar som görs av programvaror i stället för människor riskerar 

att samhället blir med fyrkantigt och urholka rättsäkerheten. Det kan även leda till en 

känsla av förlorad kontroll.
25

 

Dr Goold, Associate Professor på Oxford University, framför att den personliga 

integriteten är viktig, inte endast för individen, utan även för samhället i stort. Dels 

eftersom den personliga integriteten utgör den sfär där en människa är suverän och 

markerar således gränserna för statens maktutövande gentemot individen. Dels eftersom 

den personliga integriteten är nära samankopplad med andra politiska rättigheter så som 

yttrandefrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Utan ett skydd för den personliga 

integriteten hade det varit svårt att kunna fullt ut kunna utnyttja dessa andra fri- och 

rättigheter. Goold menar att om den personliga integriteten inte värnas minskar 

enskildas tillit till staten, vilken kan ta mycket lång tid att sedan bygga upp igen.
26

  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns flera argument för att värna den personliga 

integriteten. För det första har personlig integritet ett egenvärde. Den är kopplad till den 

personliga värdigheten och friheten och är viktig för att människor ska känna en 

personlig suveränitet. För det andra behöver människor också känna en frihet från 

                                                 
24

 Collste, Behandling av personuppgifter och personlig integritet: En etisk analys, bilaga 4 i SOU 

1997:39, Integritet, Offentlighet, Informationsteknik, s 790 ff. 
25

 Ström, Övervakad elektroniska fotspår och snokarsamhället, s 217–225. 
26

 Goold, How Much Surveillance is Too Much? Some Thoughts on Surveillance, Democracy, and the 

Political Value of Privacy, s 41 ff.  
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övervakning för att kunna vara helt fri i sin tanke och kommunikation vilket är viktigt 

för att kunna uttrycka sig i ett demokratiskt samhälle. För det tredje finns risk att vi mer 

och mer får leva i ett ”övervakningssamhälle” om inte den personliga integriteten värnas 

vilket i det långa loppet kan utgöra ett hot mot mångfald, demokrati och rättsäkerhet. 

Den personliga integriteten har inta bara betydelse på individnivå utan även för 

samhället i stort och är viktigt för enskildas tillit till staten. 

 

Det finns således många skäl för ett starkt skydd för den personliga integriteten. Under 

följande rubrik diskuteras den i ljuset av dagens samhälle. 

2.3.2 Personlig integritet i en samtida kontext 

Ovan har argument framlagts som visar varför den personliga integriteten är viktig och 

bör skyddas. Jag vill relatera detta till vår samtida kontext. I dagens samhälle lever 

många människor sitt liv mer och mer på internet och via datorer och mobiltelefoner. Vi 

visar upp stora delar av våra privata liv och livsmönster genom sociala medier, på bland 

annat bloggar, Facebook och Instagram, för hela världen att se. Det kan då ifrågasättas 

om människor idag verkligen sätter samma värde på sin personliga integritet som förut, 

vilket skulle tala emot den personliga integritetens skyddsvärde.  

Mot detta påstående kan anföras att just eftersom många numera är offentliga med delar 

av sina liv på internet så är den del man väljer att inte vara offentlig med ännu viktigare 

att få hålla privat. Vikten av att känna sig skyddad mot övervakning av det du inte själv 

valt att publicera skulle då istället anses öka. Och intresset av den personliga integriteten 

kan då anses vara mycket viktigt just på grund av våra offentliga liv på internet. 

Att vi lever våra liv mer och mer på internet och via telefonerna gör oss även mer 

känsliga för övervakning på internet. Detta eftersom det då går att ta del av stora delar 

av våra kommunikationer och livsmönster. 

Det kan även sägas att ”personlig integritet är som syre – man uppskattar den först när 

den saknas.” Så länge vi åtnjuter denna ägnar vi den inte mycket uppmärksamhet. 

Personlig integritet är kopplad till personlig frihet.
27

 I Sverige lever vi i ett öppet 

samhälle med stor personlig frihet. Det känns därför kanske inte lika viktig att värna den 

personliga integriteten här, och vi tar den för givet. Men om detta skulle ändras är min 

uppfattning att vi snabbt skulle ångra oss. Det kan i detta sammanhang påminnas om att 
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vi lever i ett samhälle där ett parti med auktoritära tendenser ständigt ökar i popularitet 

och där det ute i Europa finns liknande strömningar.  

Min slutsats är således att trots dagens samhälle där många människor delar med sig av 

delar av sitt liv som tidigare hörde till det privata så finns det flera argument som talar 

för att värdet av den personliga integriteten fortfarande är mycket starkt. Kanske kan det 

till och med vara så att värdet av den personliga integriteten ökar just på grund av att 

stora delar av mångas liv numera är offentligt genom olika typer av sociala medier. 

Idag är den personliga integriteten djupt förankrad i den västerländska kulturen och ses 

som en grundläggande rättighet.
28

 Denna rättighet skyddas genom diverse regleringar, 

vilka behandlas under nästa rubrik.  

2.4 Det rättsliga skyddet 

2.4.1 Inledning 

Den personliga integriteten utgör en viktig del i ett fritt och demokratiskt samhälle och 

bör enligt många ses som en grundläggande rättighet.
29

 Som framkommit ovan i detta 

kapitel innebär datalagring en inskränkning i den. Det är således viktigt att ha det 

rättsliga skyddet för den personliga integriteten, och i vilken utsträckning begränsningar 

medges, klart för sig eftersom det utgör gränsen för datalagringslagstiftningen. Det 

rättsliga skyddet visar också på den betydelse som intresset av den personliga 

integriteten tillmäts av lagstiftaren. 

Personlig integritet skyddas genom internationella konventioner, EKMR, EU:s 

rättighetsstadga och i svensk grundlag. Det finns även mer specifika skydd inom olika 

rättsområden, exempelvis inom arbets- och strafflagstiftning. Under denna rubrik 

kommer jag dock fokusera på de grundläggande skyddsbestämmelserna i svensk 

grundlag, EKMR och EU:s rättighetsstadga eftersom det är i första hand dessa som 

datalagringslagstiftningen har att förhålla sig till.  

2.4.2 Svensk grundlag 

Det svenska grundlagsskyddet för den personliga integriteten har traditionellt sätt varit 

svagt. En orsak till detta kan vara att begreppet är vagt och mångtydigt. En annan orsak 
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har påståtts vara att det enligt vår rättstradition har funnits en ideologisk betingad 

motvilja mot att tillerkänna den enskilde juridiskt skyddade rättigheter och att den 

svenska rättstraditionen även genomsyrats av en stark tilltro till statsmakten.
30

 På senare 

år har dock skyddet stärkts och det ser i dag ut som följande. I 1:2 st 4 RF anges att det 

allmänna ska värna den enskildes privatliv och familjeliv. Bestämmelsen är ett 

målsättningsstadgande för den samhälleliga verksamheten, och riktar sig således främst 

till lagstiftaren. Den är inte rättsligt bindande och ger inte upphov till några rättigheter 

för enskilda.
31

 I motiven uttalas att principen att den enskilde bör ha tillgång till en 

fredad sektor är så grundläggande i en demokrati att den bör komma till uttryck i 

grundlagen.  

Privatlivet skyddas också i 2 kap RF där de grundläggande fri- och rättigheterna 

stadgas. Bestämmelserna i 2 kap vänder sig mot lagstiftaren. De har traditionellt sätt 

dock inte ansetts vara rättsligt bindande i den bemärkelsen att enskilda med direkt stöd 

av dem kan grunda ett skadeståndsanspråk gentemot det allmänna.
32

 I 2:6 st 2 RF anges 

att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av 

den enskildes personliga förhållanden. Denna bestämmelse infördes år 2010 för att 

förstärka skyddet för den personliga integriteten.
33

 Innan dess fanns inte något allmänt 

skydd för den i svensk grundlag.
34

 I förarbetena uttalas att den nya regleringen syftar till 

att erkänna den personliga integritetens betydelse som en självständig rättighet. Detta 

för att betona människovärdet och varje människas rätt att själv förfoga över och ta 

ställning till det allmännas tillgång till information som rör privata förhållanden. Risken 

var annars att det inte läggs tillräckligt mycket vikt vid skyddet för den personliga 

integriteten vid utarbetandet av ny lagstiftning. Det fanns även ett behov att stärka 

skyddet för den personliga integriteten i svensk grundlag eftersom skyddet där var 

förhållandevis svagt i jämförelse med det skydd som finns i EKMR.
35

 Av utredningen 

framgår således att skyddet för den personliga integriteten i svensk rätt har varit 

förhållandevis svagt. Införandet av 2:6 st 2 RF och tillhörande förerbetsuttalanden tyder 
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dock enligt min mening på en vilja att ytterligare stärka skyddet för den personliga 

integriteten genom att se till att den alltid beaktas vid utformandet av ny lagstiftning. 

 

Skyddet begränsas till betydande intrång, eftersom en utvidgning av skyddet ansågs 

motiverad endast i fråga om sådan övervakning eller kartläggning som var av särskilt 

ingripande karaktär och hade viss intensitet eller omfattning.
36

 Denna rättighet är dock 

inte absolut utan kan enligt 2:20 begränsas genom lag, och enligt 2:21 endast för att 

tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Den får, enligt 

samma bestämmelse, aldrig heller gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålet och inte sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria 

åsiktsbildningen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att skyddet för den personliga integriteten i svensk 

grundlag främst vänder sig till lagstiftaren och är i den meningen mer formellt eftersom 

det enligt huvudregeln inte ger några konkreta rättigheter gentemot enskilda. Skyddet i 

svensk grundlag är således förhållandevis svagt. Skyddet har dock stärkts på senare år i 

och med bestämmelsen i 2:6 st 2 som gör att vi numera har ett allmänt skydd för den 

personliga integriteten i svensk grundlag, vilket enligt min uppfattning visar på en ökad 

betydelse och status för den personliga integriteten. 

2.4.3 EKMR 

En central reglering när det gäller skydd för mänsligka rättigheter är 

Europakonventionen som blev en del av svensk rätt 1995 i och med lag (1994:1219) om 

den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Konventionen implementerades i form av vanlig lag men 

enligt 2:19 RF får lag inte meddelas i strid med EKMR. Om en lag, som meddelats efter 

1995, står i strid med EKMR står den även i strid med 2:23 RF, vilket innebär att det 

strider mot svensk grundlag. Detta ger konventionen en upphöjd ställning i svensk rätt.  

Enligt artikel 33, 34 och 35 får både stater och enskilda föra talan i ED. För enskilda 

gäller enligt artikel 35 att alla inhemska rättsmedel ska ha uttömts först.  

I artikel 8.1 EKMR anges att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Artikel 8 medför primärt en förpliktelse för 
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staten att avhålla sig från intrång i de skyddade rättigheterna men ålägger även staten att 

vidta positiva åtgärder för att skydda den enskildes privatsfär.
37

 Åtgärder som utgör 

ingrepp i privatlivet är bland annat telefonavlyssning, buggning (direkt avlyssning av 

samtal i privat lokal), brevkontroll och skydd för personuppgifter. I skyddet för 

korrespondens ingår olika former för överförande av meddelanden mellan individer. Dit 

hör inte bara brev utan även telefoniska meddelanden och överföring av meddelanden 

med elektronisk teknik så som e-post.
38

 Alla dessa åtgärder går dock ut på att själva 

innehållet i kommunikationen granskas. Frågan är då om kontroll av trafikuppgifter 

också kan anses utgöra intrång i artikel 8. 

Av domstolens praxis framgår att lagring av uppgifter om en person utgör ett intrång i 

privatlivet även om det inte handlar om uppgifter som kan anses vara känsliga. (Amann 

mot Schweiz). I (Malone mot Storbritannien) fann domstolen även att samtalsmätning, 

vilket innebär att uppringda nummer på en telefon samt tidpunkt och längd för varje 

samtal automatiskt registreras, utgör ett intrång i privatlivet. Domstolen har även 

klarlagt att inhämtande av uppgifter om vilka samtal som har ringts från en viss telefon 

utgör ett intrång i den skyddade rätten enligt artikel 8 (P.G. och J.H. mot 

Storbritannien). Av praxis framgår att hanteringen av flera av de typer av uppgifter som 

enligt artikel 5 i datalagringsdirektivet ska lagras utgör ett intrång i den skyddade sfären 

i artikel 8 i EKMR.
39

 Slutsatsen är således mot bakgrund av ED:s praxis att artikel 8 i 

EKMR ger skydd mot den typ av kränkning av den personliga integriteten som 

datalagring medför.  

Enligt artikel 8.2 får denna rättighet dock inskränkas om det sker med stöd av lag och 

om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med stöd av lag om med hänsyn till 

några uppräknade samhälleliga och enskilda intressen, däribland den allmänna 

säkerheten och förebyggande av brott. Krav på lagstöd innebär att inskränkningen ska 

ha reglerats i inhemsk lag och att det finns en godtagbar nivå av rättsäkerhet. De 

ändamål som är uppräknade är allmänt utformade och det är i det flesta fall möjligt att 

hänföra en inskränkning till något av dessa ändamål. Kravet på att åtgärden ska vara 

nödvändig innebär att det ska finnas ett angeläget samhälleligt behov (pressing social 

need) av åtgärden. Inskränkningen måste även stå i rimlig proportion till det syfte man 
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vill uppnå. ED ger varje land en viss frihet (margin of appreciation) att själva avgöra 

vad som är nödvändigt i förhållande till varje lands egen situation.
40

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att den personliga integriteten skyddas av 

artikel 8 och att datalagringsreglerna utgör ett intrång i denna enligt EKMR. Rättigheten 

kan dock begränsas med stöd i lag och om det kan anses motiverat. EKMR ger ett mer 

konkret skydd för enskildas personliga integritet än det i svensk grundlag eftersom den 

gör det möjligt för enskilda att grunda ett anspråk och föra talan mot en medlemstat. 

2.4.4 EU-rätt 

Det EU-rättsliga skyddet för mänskliga rättigheter återfinns i stadgan. Enligt artikel 6.1 

i fördraget om Europeiska unionen (FEU) har stadgan samma rättsliga värde som 

fördragen. I artikel 52.3 anges att i den mån stadgan omfattar rättigheter som motsvarar 

en rättighet i EKMR ska de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen, men 

att unionsrätten även kan ha ett mer långtgående skydd. Stadgan vänder sig enligt 

artikel 51.1 till EU:s institutioner men enligt EUD:s praxis ska den även gälla när 

nationell lagstiftning omfattas av unionens tillämpningsområde.
41

 Då medlemsländerna 

tillämpar unionsrättslig lagstiftning eller nationell lagstiftning inom EU-rättens 

tillämpningsområde ska de beakta stadgan. Stadgan ger således möjlighet för enskilda 

att åberopa brott mot den i nationell domstol. 

I artikel 7 i stadgan stadgas skydd för privatlivet och familjelivet. Denna rätt ska enligt 

EUD överensstämma med artikel 8 i EKMR, som den har uttolkats av ED.
42

 I skyddet 

för privatlivet ingår skydd mot intrång i hemmet, avlyssning och övriga tvångsåtgärder 

som berör enskildas hem.
43

 Artikel 7 ger även ett skydd för enskildas kommunikationer. 

Med kommunikation menas alla former av utbyte av information mellan enskilda och 

kan omfatta skydd för korrespondens, telekommunikationer, samtal och data- eller 

internettrafik.
44

 EUD har uttalat att för att fastställa huruvida det rör sig om ett intrång i 

privatlivet spelar det föga roll huruvida de uppgifter som avser privatlivet är känsliga 

eller om de berörda har fått utstå olägenheter på grund av ingreppet.
45

 Det räcker 

således med att åtgärden ska ha företagits för att ett intrång ska ha skett. Artikel 7 i 
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stadgan skyddar således, på samma sätt som i artikel 8 EKMR, mot det intrång av den 

personliga integriteten som datalagring medför. 

I artikel 8 i EU-stadgan anges bland annat att var och en har rätt till skydd av de 

personuppgifter som rör honom eller henne. Skyddet för personuppgifter regleras 

således i en egen artikel i EU-stadgan istället för att ingå som en del i skyddet för 

privatlivet, som det gör enligt EKMR. Skyddet för personuppgifter kan således anses gå 

längre än skyddet i artikel 8 EKMR.
46

 

I artikel 52 i stadgan anges att begränsningar av rättigheterna i stadgan är tillåtet om det 

sker med stöd av lag och är förenligt med det väsentliga innehållet i stadgans rättigheter 

och friheter. Begränsningen får endast göras om den är i enlighet med 

proportionalitetsprincipen, nödvändig och svarar mot mål av allmänt samhällsintresse 

som erkänns av unionen.  

Det framgår av EUD:s praxis att bekämpandet av internationell terrorism i syfte att 

upprätthålla internationell fred och säkerhet och bekämpandet av grov brottslighet i 

syfte att garantera allmän säkerhet är sådana allmänna intressen som erkänns av 

unionen.
47

 Det framgår även att proportionalitetsprincipen innebär att åtgärderna måste 

vara ägnade att uppnå de legitima mål som eftersträvas. Åtgärden får inte heller gå 

utöver vad som är lämpligt eller nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.
48

 

Mot bakgrund av vad som framkommit om artikel 7 och 8 i EU:s rättighetsstadga kan 

konstateras att även denna reglering ger skydd mot det intrång i den personliga 

integriteten som datalagring medför. Skyddet är här omfattande och ger likt EKMR 

konkreta rättigheter till enskilda eftersom de har möjlighet att grunda ett anspråk och 

föra talan mot en medlemstat med stöd av stadgan. Det finns dock även enligt stadgan 

möjlighet att göra begränsningar i de rättigheter och friheter som stadgan ger. 

2.4.5 Sammanfattning 

Under denna rubrik har skyddet för den personliga integriteten utretts. Det har 

framkommit att den personliga integriteten skyddas på flera sätt. I svensk grundlag har 

skyddet traditionellt sätt varit svagt men har stärkts på senare år. Det finns nu ett 
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allmänt skydd för betydande ingrepp i 2 kap RF, vilket visar på att värdet av den 

personliga integriteten är aktuellt. Den personliga integriteten skyddas också genom det 

skydd för privatliv, korrespondens och personuppgifter som finns i EKMR och EU:s 

rättighetsstadga. Detta är enligt min uppfattning ett uttryck för den viktiga ställning den 

personliga integriteten anses ha men ger också ett konkret skydd för enskilda att kunna 

hävda dessa rättigheter gentemot medlemstater som gör intrång. Det är dock möjligt att 

göra begränsningar i dessa rättigheter med stöd i lag och om vissa 

rättssäkerhetsgarantier är uppfyllda. I detta kapitel har konstaterats att datalagring utgör 

ett intrång i den personliga integriteten som skyddas genom dessa lagar. Detta innebär 

att regler om datalagring aldrig får gå längre än vad begränsningarna i EKMR 8.2 och 

EU stadgan 52 medger. Dessa rättigheter utgör således en ram eller gräns för hur långt 

datalagringslagstiftningen kan gå.  

2.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har jag behandlat den personliga integritetens närmare innebörd, varför 

det är viktigt att skydda denna och slutligen hur det rättsliga skyddet ser ut. Det har 

framkommit att den personliga integriteten innebär att ha en privat sfär som är fri från 

insyn och inblandning från andra, och att information om en person som är privat inte 

sprids eller kommer till annans kännedom utan personen i frågas samtycke. Vad som 

hör till den privata sfären varierar från tid till annan och kan bero på många saker. 

Eftersom begreppet är mångtydigt får innebörden avgöras mot bakgrund av 

datalagringsreglerna. I den kontexten är min slutsats att den personliga integriteten 

handlar om en frihet att kunna hålla sitt privata kommunikations- och rörelsemönster för 

sig själv utan övervakning av stat eller någon annan. Den innebär också en frihet att 

personliga uppgifter inte sprids eller överförs till någon annan utan individens 

samtycke. 

Det har även redogjorts för vad det finns för syfte med den personliga integriteten och 

vad för faror som finns med att göra allt för stora avkall på densamma. Den personliga 

integriteten har ett egenvärde genom att den är viktig för människans känsla av 

personlig suveränitet. Den är även viktig för att ge människor frihet i tanken och sin 

kommunikation. Slår vi inte vakt om den personliga integriteten finns risk för att vi 

hamnar i ett övervakningssamhälle där mångfald, rättsäkerhet och demokrati hotas. Det 

är således starka intressen som gör sig gällande vilket motiverar den personliga 

integritetens skyddsvärde. Sett ur en samtida kontext finns det även flera 
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omständigheter som talar för att den personliga integriteten fortfarande är skyddsvärd 

trots det offentliga liv många idag lever på internet. Denna uppfattning delas av stora 

delar av Europas länder och det finns därför ett rättsligt skydd för den personliga 

integriteten på flera områden. Den personliga integriteten skyddas genom svensk 

grundlag, EKMR och EU:s rättighetsstadga, vilka sätter upp ramarna för de 

rättighetsinskränkningar som kan godtas. I det följande kapitlet behandlas nu 

datalagringsreglerna. 

3 Datalagring 

3.1 Inledning 

Datalagring handlar om teleoperatörers skyldighet att lagra uppgifter om användares 

telefon-, mail- och smstrafik. För att få en bild av vilka intrång i den personliga 

integriteten som kan tolereras är det viktigt att förstå vilken betydelse trafikuppgifter har 

för en effektiv brottsbekämpning. Det är även viktigt att ha en förståelse för reglernas 

utformning för att kunna göra en analys av huruvida de uppfyller de krav som ställs 

enligt de grundläggande fri- och rättigheter som skyddar den personliga integriteten. I 

detta kapitel är syftet därför att göra en fördjupning av datalagringsreglernas utformning 

och av vad syftet bakom dem är. Till att börja med redogörs för trafikuppgifters 

betydelse i brottsförebyggande verksamhet. Därefter redogörs för lagstiftningens 

utveckling och de nuvarande reglernas utformning. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av vad som framkommit och vilka slutsatser som dragits.  

3.2 Trafikuppgifters betydelse 

3.2.1 Användningen av trafikuppgifter 

Staten är skyldig att trygga sina medborgares frihet och trygghet och har därigenom ett 

ansvar att se till att invånarna inte blir utsatta för brott. En effektiv brottsbekämpning är 

en förutsättning för att staten ska kunna fullgöra denna skyldighet.
49

 Behovet av att 

använda trafikuppgifter har således sin grund i medborgarnas anspråk på en effektiv 

brottsbekämpning. Människor behöver ha tillit till att brottsbekämpningen leder till att 

allvarliga brott klaras upp och att de som begår allvarliga brott kan åtalas och dömas.
50

 

Denna skyldighet som stater har gentemot sina invånare manifesteras i ett antal 
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internationella konventioner. Det anges exempelvis i artikel 5 EKMR och i artikel 6 i 

stadgan att var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. 

Frågan är då hur stor betydelse tillgången till trafikuppgifter har för de 

brottsförebyggande myndigheternas verksamhet. I beredningen för rättsväsendets 

utveckling (BRU) görs en ingående utredning av detta. Det framkommer där att 

trafikuppgifter ofta är den information som är viktigast för att föra utredningar om grov 

brottslighet framåt. Uppgifterna inhämtas i stort sett alltid vid utredningar om allvarlig 

brottslighet som exempelvis mord, våldtäkt, grovt narkotikabrott eller terroristbrott. 

Uppgifterna gör det möjligt att ”lägga pussel” om vad som hänt och att snabbt ringa in 

centrala personer. Det anförs även att när det gäller internetrelaterad brottslighet är 

trafikuppgifter enda sättet att komma den misstänkte på spåren.
51

 

I trafikuppgiftsutredningen anges att trafikuppgifterna i många fall är helt avgörande för 

att polis och övriga brottsbekämpande myndigheters arbete. Med hjälp av 

trafikuppgifter kan oklara förhållanden redas ut, samband mellan olika personer kan 

klargöras, personer knytas till platser som är viktiga för utredningen, ett säkrare 

underlag till förundersökning och åtal uppnås och utredningen inriktas på den som är 

mest intressant så att övriga personer snabbt kan avskrivas misstanke. 

Teknikutvecklingen har även bidragit till nya sätt att begå brott. Brotten kan planeras 

och utföras mer anonymt och utan kontakt mellan de som begår brotten. Datalagring 

möjliggör då att de ”elektroniska spår” som finns i samband med brottet kan användas i 

en senare utredning.
52

 Utan datalagring skulle det således bli mycket svårt att på andra 

sätt komma åt många brott. 

I trafikuppgiftsutredningen drogs därför slutsatsen att trafikuppgifter är ett nödvändigt 

och träffsäkert verktyg för att utreda allvarlig brottslighet. De hänvisade till och 

instämde med BRU som gjorde den generella bedömningen att trafikuppgifter är av 

fundamental betydelse för brottsutredande verksamhet och att tillgången till sådana 

uppgifter har en direkt koppling till att förundersökningen i många fall över huvudtaget 

kan föras framåt.
 
Trafikuppgiftsutredningen anförde även att det inte finns något bra 

alternativ till övervakningen. Många alternativa metoder, till exempel fysisk spaning 

eller husrannsakan, är av praktiska eller utredningsmässiga skäl inte möjligt. För att de 
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brottsbekämpande myndighetera ska ha möjlighet att fullgöra sitt uppdrag krävs således 

att de har tillgång till trafikuppgifter konkluderar trafikuppgiftsutredningen.
 53

  

För att illustrera vad trafikuppgifter faktiskt kan användas till redogör 

trafikdatautredningen för olika brott där sådana uppgifter använts i verkliga fall. Där 

framkommer följande. 

”Mord: Gärningsmän har identifierats och knutits till varandra och till platser genom 

trafikuppgifter. 

Människorov: En målsägande hölls fängslad under flera dagar och kunde lokaliseras 

genom trafikuppgifter. 

Människohandel: Gärningsmän har identifierats och knutits till varandra och till platser 

genom trafikuppgifter. Likaså har transportvägar, förfalskningscentraler, platser för 

prostitution och kontaktnätutomlands klarlagts. 

Dataintrång: Gärningsmän har identifierats och knutits till varandra genom 

trafikuppgifter. 

Våldtäkt: Gärningsmän har identifierats genom trafikuppgifter. Exempelvis kunde en 

underårig målsägande ange att gärningsmannen under övergreppet, som skedde i bil, 

hade fått två samtal till sin mobiltelefon utan att besvara dessa. Genom de uppgifterna 

blev det möjligt att identifiera gärningsmannen, som också kunde bindas till andra 

liknande brott några år tidigare.”
54

 Enligt min mening visar exemplen från de 

brottsförebyggande myndigheterna på ett tydligt sätt hur viktiga trafikuppgifter är.  

I utredningen Datalagring, EU-rätten och svensk rätt från 2014 tillfrågades polisen om 

hur viktiga de uppgifter som ska lagras enligt datalagringsdirektivet är för deras 

verksamhet. Det uppgavs då att ingen lagrad information kan anses vara oviktig och att 

många av uppgifterna som lagras ansågs vara extremt eller mycket viktiga. Det uppgavs 

även att vid viss internetrelaterad brottslighet, till exempel barnpornografibrott, är 

trafikuppgifter helt avgörande för att kunna identifiera gärningsmannen.
55

 Statistik visar 
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också på att den internetrelaterade brottsligheten har ökat kraftigt de senaste åren.
56

 Min 

uppfattning är att detta gör behovet av trafikuppgifter än mer aktuellt. 

Mot bakgrund av dessa utredningar och den information som därigenom inhämtats från 

brottsförebyggande myndigheter är det enligt min uppfattning tydligt att trafikuppgifter 

är viktiga för brottsbekämpande verksamhet. I vissa fall, bland annat när det gäller 

internetrelaterad brottslighet, är trafikdatauppgifter av avgörande betydelse för att kunna 

klara upp brott. Det som enligt min mening ger trafikuppgifterna en än starkare 

betydelse är, som framkommit ovan, det faktum att det inte finns några andra, lika 

effektiva sätt, att få tillgång till informationen och att internetrelaterad brottslighet 

ständigt ökar. Min slutsats är således att trafikuppgifter måste anses ha en mycket stor 

betydelse för brottsförebyggande myndigheters verksamhet. 

3.2.2 Personlig integritet och datalagring  

Som framkommit under rubriken ovan används datalagring för att förebygga en mängd 

olika brott genom vilka enskildas integritet annars skulle ha kränkts. Datalagring 

medför således även att enskildas integritet skyddas. Det framkommer då att 

datalagringsreglerna inte alltid kan anses stå i motsats till den personliga integriteten. 

Genom datalagring skyddar således staten även enskildas personliga integritet. 

En annan omständighet som bör uppmärksammas är att trafikuppgifter även kan 

användas för att avskriva människor från misstanke om brott. Vilket gör att personer 

som annars hade kunnat vara misstänkta under en längre tid och riskerat att utsättas för 

diverse andra integritetskränkande tvtångsmedel så som husrannsakan, 

telefonavlyssning eller häktning, slipper det. De undgår således att utsättas för dessa 

tvångsåtgärder vilket starkt begränsar intrånget i den personliga integriteten för dessa 

personer. Även här medför datalagringsreglerna att den personliga integriteten skyddas. 

Slutsatsen är således att även om datalagring utgör ett intrång i den personliga 

integriteten, så medför även metoden ett skydd för människors personliga integritet. 

Nedan kommer nu datalagringsreglerna utvecklas. 
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3.3 Lagstiftningens utveckling 

3.3.1 Inledning 

Regleringen för elektronisk kommunikation och datalagring har växt fram stegvis. 

Dagens reglering bygger således på tidigare regler och för att få en heltäckande bild av 

läget idag krävs en förståelse för lagstiftningens utveckling. I detta kapitel redogörs 

därför för utvecklingen av den mest centrala lagstiftningen på området för elektronisk 

kommunikation och datalagring.  

3.3.2 Harmonisering av regler för elektronisk kommunikation 

År 2000 presenterade EG-kommissionen ett förslag på ett nytt regelverk för elektronisk 

kommunikation. Den bakomliggande orsaken var den snabba teknikutveckling som 

skett på området, vilket lett till att sektorerna för telekom, media och informationsteknik 

konvergerat. Mot bakgrund av detta föreslogs att alla elektroniska överföringsnät och 

överföringstjänster skulle omfattas av ett regelverk, se (5) i skälen till 

europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett 

gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 

(ramdirektivet). Syftet med lagstiftningen var således att skapa ett harmoniserat ramverk 

för elektroniska kommunikationstjänster, elektroniska kommunikationsnät, tillhörande 

faciliteter och tillhörande tjänster, se (41) i skälen till ramdirektivet.  

Europaparlamentet och rådet godkände senare kommissionens förslag vilket resulterade 

i fem nya harmoniseringsdirektiv, ett ramdirektiv och fyra särdirektiv. Förutom 

ramdirektivet är de fyra särdirektiven: 

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om 

auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, 

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om 

tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och 

tillhörande faciliteter,  

 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om 

samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska 

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

behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 

kommunikation (integritetsdirektivet). 

De direktiv som är mest intressanta för denna uppsats är främst ramdirektivet och 

direktivet om integritet och elektronisk kommunikation, vilka utvecklas nedan: 

- Ramdirektivet trädde i kraft den 24 april 2002 och fastställer de formella 

reglerna för tillämpningen av övriga direktiv. I artikel 8 i ramdirektivet anges 

också de övergripande målsättningarna med reglerna på området, vilket är att 

främja konkurrens, bidra till utvecklingen av den inre marknaden och att främja 

EU-medborgares intressen, bland annat genom att säkerställa ett gott skydd av 

personuppgifter och privatlivet.  

- Integritetsdirektivet trädde i kraft den 31 juli 2002 och eftersträvar respekt för de 

grundläggande fri- och rättigheterna som erkänns i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna. Det eftersträvar synnerligen att säkerställa 

full respekt för privatliv och familj, bostad och kommunikationer i artikel 7 och 

skyddet för personuppgifter i artikel 8. Se (2) i skälen till integritetsdirektivet. 

Förutom att skydda användarna är syftet även att harmonisera reglerna för att 

säkerställa fri rörlighet och undvika hinder för den inre marknaden. Se (8) i 

skälen till integritetsdirektivet och artikel 1. 

 

Enligt artikel 1 är syftet med integritetsdirektivet att säkerställa en godtagbar 

skyddsnivå för de grundläggande fri- och rättigheterna, i synnerhet rätten till 

integritet, på området för elektronisk kommunikation. Artikel 4 ålägger 

medlemsstaterna att säkerställa säkerhet och artikel 5 ålägger medlemsstater att 

säkerställa konfidentialitet och bland annat förbjuda lagring av uppgifter vid 

användandet av elektroniska kommunikationstjänster. 

Enligt artikel är huvudregeln att trafikuppgifter ska utplånas eller avidentifieras 

när det inte längre behövs för sitt syfte att överföra kommunikation. 

 

Vissa undantag tillåts dock. I artikel 15.1 medger integritetsdirektivet att 

medlemsstaterna under vissa förhållanden får begränsa omfattningen av de 

rättigheter och skyldigheter som anges i artiklarna 5 och 6 samt artikel 8.1, 8.2, 

8.3 och 8.4 och artikel 9 i det integritetsdirektivet. Med stöd av detta undantag 
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antog flera medlemsstater lagstiftning om leverantörers skyldighet att lagra 

trafikuppgifter för att kunna förebygga, utreda, avslöja och åtala brott. De 

nationella bestämmelserna var i stor utsträckning olika vilket senare ledde till ett 

behov av en harmoniserad lagstiftning på området.  

Sammanfattningsvis kan sägas att de europeiska bestämmelserna om elektronisk 

kommunikation har växt fram för att harmonisera reglerna på området för att främja 

konkurrens och en fri inre marknad. När det gäller integritetsskyddet är huvudregeln 

enligt integritetsdirektivet att trafikuppgifter ska raderas så fort de inte längre behövs för 

operatörernas verksamhet. Integritetsdirektivet medger dock, genom ett undantag i 

artikel 15.1, en möjlighet till att lagra trafikuppgifter för brottsbekämpande verksamhet 

men det finns ingen skyldighet att göra det. Detta ändrades dock i och med införandet 

av datalagringsdirektivet. 

3.3.3 Datalagringsdirektivet 

Händelserna den 11 september och efterföljande terroristattacker i Europa medförde 

ökade behov av medel för att bekämpa terrorism och internationell brottslighet.
57

 Efter 

bombattentaten i Madrid den 11 mars 2004 inleddes det arbete som så småningom 

medförde att datalagringsdirektivet, antogs.  

Bakgrunden var att många medlemsländer hade utnyttjat undantaget i artikel 15.1 i 

integritetsdirektivet för att ha regler om datalagring för brottsbekämpande verksamhet. 

Dessa regler skilde sig åt mellan olika länder vilket skapade problem för it- och 

teleleverantörerna och hindrade den fria rörligheten och därmed den inre marknaden, se 

(4), (5) och (6) i skälen till datalagringsdirektivet. Enligt artikel 1 i 

datalagringsdirektivet var syftet således att harmonisera medlemsstaternas bestämmelser 

om de skyldigheter som leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät har att lagra vissa uppgifter 

som de genererat eller behandlat för att säkerställa att uppgifterna är tillgängliga för 

utredning, avslöjande och åtal av allvarliga brott såsom de definieras av varje 

medlemsstat i den nationella lagstiftningen. 

I artikel 3 i datalagringsdirektivet ålades medlemsstaterna att säkerställa att tele- och 

internetleverantörer lagrade all trafik och lokaliseringsdata som krävdes för att få 

tillgång till de uppgifter som stadgades i artikel 5. I artikel 5.1 förtydligades vilka trafik- 
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och lokaliseringsuppgifter som skulle lagras. Där angavs att de uppgifter som skulle 

lagras var: 

a) uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera en kommunikationskälla,  

b) uppgifter som är nödvändiga för att identifiera en slutkommunikation,  

c) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera datum, tidpunkt och varaktighet för en 

kommunikation,  

d) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera typen av kommunikation,  

e) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera användarnas 

kommunikationsutrustning, eller den utrustning som de tros ha använt och  

f) Uppgifter som är nödvändiga för att identifiera lokaliseringen av mobil 

kommunikationsutrustning.  

I artikel 5.2 tydliggörs att inga uppgifter som avslöjar kommunikationens innehåll får 

lagras i enlighet med datalagringsdirektivet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de uppgifter som lagrades var trafik- och 

lokaliseringsuppgifter, som visar vilka personer som kommunicerar, när och hur länge 

de gör det, vilken telefoni- eller internettjänst som används och var de befann sig då 

kommunikationen skedde.  

Av datalagringsdirektivet artikel 2.2 b) framgick att de personer vars kommunikation 

lagras är användare av en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst. Det var 

således alla personer som har eller använder ett mobilabonnemang eller en internettjänst 

för elektronisk kommunikation, vilket är de flesta svenska medborgare som äger en 

telefon, mobiltelefon eller dator. Det fanns inget krav på en fastslagen koppling mellan 

personen och misstanke om brott. Det rörde sig således om en generell lagring av 

trafikuppgifter. 

Artikel 4 angav att medlemsstater måste säkerställa att uppgifter som lagras enligt 

datalagringsdirektivet endast görs tillgängliga för behöriga nationella myndigheter. I 

artikel 6 fastställdes att lagringstiden var minst sex månader och max två år från det att 

kommunikationen ägde rum.  
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Datalagringsdirektivet stadgade även ett visst skydd för de lagrade uppgifterna. I artikel 

7 angavs att medlemsländerna måste säkerställa ett visst minimiskydd för datasäkerhet. 

Det angavs bland annat att uppgifterna ska omfattas av lämpliga åtgärder föra att 

skyddas mot otillåten eller olaglig lagring av, behandling av, tillgång till eller 

avslöjande av uppgifterna. Det skulle också omfattas av lämpliga åtgärder för att 

säkerställa att tillgång till dem endast ges särskild personal. 

Datalagringsdirektivet innehöll stora ändringar från vad som tidigare hade gällt för 

datalagring enligt integritetsdirektivet. Från att tidigare ha varit ett undantag, blev nu 

datalagring en skyldighet för alla medlemsländer. Det har till och med hävdats att 

datalagringsdirektivets införande innebar ett paradigmskifte i flera bemärkelser.
58

 

Den 8 april 2014 ogiltigförklarade EU-domstolen datalagringsdirektivet med hänvisning 

till att intrånget i artiklarna 7 och 8 i stadgan inte var proportionerligt. Istället är det nu, 

återigen, integritetsdirektivet som utgör den centrala regleringen av hur trafikuppgifter 

ska hanteras. Det finns således ingen skyldighet att lagra trafikdata idag utan endast en 

möjlighet att göra det. 

3.3.4 Konsekvenser av ogiltigförklarandet 

Datalagringsdirektivets ogiltigförklarande leder enligt min mening till märkliga 

konsekvenser. Eftersom direktivet innebar en skyldighet att lagra trafikdata för 

brottsbekämpande verksamhet har nu merparten alla EU-länder infört sådana regler i sin 

nationella lagstiftning. I de nationella rättsordningarna är det således undantaget i 

integritetsdirektivet 15.1 som är huvudregeln. Huvudregeln enligt EU-rätten (att 

datalagring inte ska ske) speglas således inte i medlemsländernas nationella lagstiftning. 

Detta är negativt eftersom det motverkar EU-rättens effektivitet och genomslagskraft. 

Det är heller inte, ur rättsäkerhetssynpunkt, enligt min uppfattning önskvärt att den EU-

rättsliga regleringen i dagens läge är så knapphändig. Enligt min mening kan det därför 

vara mycket bra om rättsläget klargjordes på EU-nivå. I sammanhanget kan nämnas att 

EU-kommissionen tillsatt en utredning om datalagringens framtid, vilket jag anser är ett 

steg i rätt riktning. 
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3.3.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att den EU-rättsliga regleringen av elektronisk 

kommunikation startade med de fem direktiv som kom i början av 2000-talet om 

elektronisk kommunikation. Reglerna syftade till att harmonisera medlemsländernas 

regler på området för all elektronisk kommunikation för att öka konkurrensen. Ett annat 

syfte var att ge skydd för personuppgifter och den personliga integriteten för 

användarna, oavsett vilket tekniskt medel som användes för kommunikationen. Detta 

görs främst genom direktiv om integritet och elektronisk kommunikation.  

De fem direktiven gäller för elektronisk kommunikation generellt och det är först i och 

med datalagringsdirektivet som specifika regler som kräver datalagring infördes. 

Datalagringsdirektivet syftade till att harmonisera ländernas lagstiftning på området för 

att öka den fria rörligheten och för att kunna bekämpa allvarlig kriminalitet och 

terrorism. Efter datalagringsdomen är datalgringsdirektivet numera ogiltigförklarat. Den 

EU-rättsliga regleringen angående datalagring vi har att förhålla oss till är således 

datalagringsdirektivet om integritet och elektronisk kommunikation. Slutsatsen är att det 

inte längre finns någon unionsrättslig skyldighet att lagra trafik och 

lokaliseringsuppgifter. Det finns dock genom integritetsdirektivet fortfarande en 

möjlighet att göra det. 

3.4 De svenska datalagringsreglerna 

Datalagringsdirektivet genomfördes, efter en överträdelsetalan från EU-kommissionen, i 

svensk rätt genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 maj 2012. Reglerna om 

lagringsskyldighet för tele- och internetoperatörer återfinns i 6:16 a–f LEK. 

Kompletterande bestämmelser finns i 37–46 §§ förordning (2003:396) om elektronisk 

kommunikation (FEK). I LEK anges, i stora drag, att den som driver verksamhet som är 

anmälningspliktig enligt 2:1 LEK ska lagra sådana uppgifter som genererats eller 

behandlats och som behövs för att spåra och identifiera kommunikationskällan, 

slutmålet för kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, 

typ av kommunikation, kommunikationsutrustning samt lokalisering av mobil 

kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och slut.  

Lagringsskyldighenen ansluter till anmälningsplikten i 2:1. Lagringsskyldigheten gäller 

därmed leverantörer av allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen 

tillhandahålls mot ersättning och leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska 
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kommunikationstjänster. Detta stämmer överens med de som är lagringsskyldiga enligt 

artikel 3 i datalagringsdirektivet.  

Den grundläggande tanken i både datalagringsdirektivet och i LEK är att 

lagringsskyldigheten utformas utifrån ändamålen med lagringen.
59

 I svensk rätt beskrivs 

dock lagringsskyldigheten även på detaljnivå genom en mer teknisk specifikation i 37–

46 §§ FEK. De uppgifter som ska lagras stämmer i stort överens med de 

uppgiftskategorier som ska lagras enligt datalagringsdirektivet men de är strukturerade 

på ett lite annat vis.
60

 Detta kan till stor del sägas bero på att den svenska regleringen 

syftar till att vara teknikneutral.
61

 I likhet med datalagringsdirektivet rör det sig således 

även i svensk rätt om en generell lagring av trafikuppgifter. De svenska reglerna går 

dock längre än datalagringsdirektivet i den delen att lagringsskyldigheten gäller även 

uppgifter om misslyckad uppringning och för uppgifter om lokalisering av mobil 

kommunikationsutrustning vid kommunikationens slut. I det stora sammanhanget får 

denna skillnad dock anses vara marginell.
62

 

Den närmare utformningen och innebörden av de svenska datalagringsreglerna 

utvecklas i och diskuteras i kapitel 5 då svensk rätt prövas mot kraven i 

datalagringsdomen. 

3.5 Sammanfattning och avslutande kommentar 

Detta kapitel syftar dels till att utreda vilken betydelse trafikdata har för den 

brottsbekämpande verksamheten. Dels till att utreda lagstiftningens utveckling på 

området och hur reglerna ser ut idag. När det gäller betydelsen av trafikuppgifter är 

slutsatsen att de är av mycket stor betydelse för brottsbekämpande myndigheter. När det 

gäller internetrelaterad brottslighet är trafikuppgifter många gånger av avgörande 

betydelse för att brott ska klaras upp. Datalagring medför att många 

integritetskränkande brott beivras samt att vissa personer i ett tidigare skede kan avföras 

från polisutredningar. Båda dessa omständigheter göra att människor beskyddas från 

ingrepp i den personliga integriteten. En annan slutsats i detta kapitel är således att den 

personliga integriteten och lagring av trafikuppgifter således inte alltid står i ett 

motsatsförhållande till varandra. Datalagring kan istället även anses skydda den 
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personliga integriteten för brottsoffer och människor som i annat fall skulle ingått i 

polisutredningar. 

När det gäller lagstiftningsutvecklingen på området har för det första framkommit att 

den till stor del utvecklats genom EU-rättsakter. Huvudregeln var fram till och med 

datalagringsdirektivets införande att trafikuppgifter inte skulle lagras längre än vad som 

behövdes för att operatörerna skulle kunna sköta sin verksamhet. Datalagringsdirektivet 

tillkom som en reaktion på flera olika terrordåd och innebar ett systemskifte i den 

meningen att det infördes en skyldighet att lagra trafikuppgifter i minst sex månader. 

Datalagringsdirektivet har sedan ogiltigförklarats och den centrala regleringen är 

återigen integritetsdirektivet, vilket innebär att det nu inte finns någon EU-rättslig 

skyldighet att lagra trafikuppgifter men en möjlighet att göra det. Denna utveckling har 

enligt min uppfattning lett till ett märkligt resultat. Det EU-rättsliga undantaget är nu 

huvudregeln i nationell lagstiftning i de flesta EU-länder. Detta medför en rad negativa 

konsekvenser och EU-lagstiftaren bör därför enligt min mening ta ställning till hur 

datalagens framtid ska se ut.  

I svensk rätt finns den centrala regleringen i 6:16 a–f LEK som bygger på 

datalagringsdirektivet. Enligt bestämmelserna i LEK finns en skyldighet för internet- 

och teleoperatörer att lagra trafikuppgifter utan att det krävs någon speciell koppling 

mellan uppgifterna och/eller personerna och ett begånget brott. Det rör sig, i likhet med 

datalagringsdirektivet, om en generell lagring. I och med datalagringsdirektivets 

ogiltigförklarade har frågor väckts huruvida de svenska reglerna om datalagring 

fortfarande är tillämpbara. I nästa kapitel analyseras EUD:s dom, och i kapitlet efter, 

frågan om huruvida de svenska reglerna når upp till de krav som ställs i domen, för att 

kunna besvara den frågan. 

4 Datalagringsdomen 

4.1 Inledning 

Den 8 april 2014 meddelade EUD datalagringsdomen. Bakgrunden var att Irlands 

högsta domstol och Österrikes författningsdomstol begärde förhandsavgörande av EUD 

bland annat angående giltigheten av datalagringsdirektivet mot bakgrund av artiklarna 7 

och 8 i stadgan (punkt 23). Eftersom de svenska datalagringsreglerna bygger på 

datalagringsdirektivet får domen konsekvenser även för svensk rätt och våra nationella 
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regler måste prövas mot den standard som EU-rätten anger. Den första frågan är vad det 

är för standard eller krav som EUD ställer upp i domen, vilket detta kapitel syftar till att 

utreda. 

4.2 EUD:s dom om datalagring 

4.2.1 Intrång i grundläggande fri- och rättigheter 

Domstolen konstaterar inledningsvis att de uppgifter som ska lagras enligt 

datalagringsdirektivet sammanlagt gör det möjligt att dra mycket precisa slutsatser om 

de personer vars uppgifter lagras (punkt 27). Dessa uppgifter är tillgängliga för 

nationella behöriga myndigheter och avser privatlivet på ett direkt och specifikt sätt 

vilket gör att de omfattas av skyddet i artikel 7 i stadgan. Lagringen omfattas även av 

artikel 8 i stadgan på grund av att den utgör lagring av personuppgifter i den mening 

som avses i den artikeln. Lagringen utgör därför ett långtgående och synnerligen 

allvarlig ingrepp i rättigheterna i artiklarna 7 och 8 i stadgan fastslår domstolen 

(punkterna 29, 34, 35, 36 och 37). 

4.2.2 Är ingreppet motiverat? 

Domstolen anför vidare att det då krävs att ingreppet sker med stöd av lag och är 

förenligt med rättigheternas väsentliga innehåll och att det är proportionerligt, 

nödvändigt och svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen 

eller av behovet av skydd för andra människors rättigheter och friheter (punkt 38). 

Eftersom det enligt datalagringsdirektivet inte är tillåtet att skaffa sig kännedom om 

innehållet i kommunikationen och eftersom det finns regler om skydd av 

personuppgifter kränks inte det väsentliga innehållet i artikel 7 respektive 8 i stadgan. 

Syftet är att motverka internationell terrorism och grov brottslighet och inskränkningen 

svarar således även mot ett allmänt intresse som erkänns av EU (punkterna 39–43). 

4.2.3 Proportionalitetsavvägningen  

Domstolen anför att det enligt fast praxis krävs att åtgärden ska vara ägnad att uppnå de 

legitima mål som eftersträvas i bestämmelserna i fråga och att de inte går ut över vad 

som är nödvändigt för att uppnå dessa mål (punkt 46). Eftersom trafikuppgifter har en 

stor betydelse för brottsbekämpning får lagring av sådana uppgifter anses vara ägnad att 

uppnå de mål som eftersträvas i datalagringsdirektivet (punkt 49). Frågan är då om 

lagringen kan anses vara nödvändig. Domstolen anför här att inskränkningar av rätten 

till privatliv och skyddet för personuppgifter ska begränsas till vad som är strängt 
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nödvändigt (punkt 52). Unionslagstiftningen måste därför föreskriva tydliga och precisa 

bestämmelser som reglerar räckvidden och tillämpligheten av den aktuella åtgärden och 

slår fast minimikrav som garanterar ett effektiv skydd av personuppgifter mot risk för 

missbruk och otillåten tillgång eller användning (punkt 54).  

4.2.4 Datalagringsdirektivets brister 

Mot bakgrund av resonemanget ovan anger domstolen ett antal bestämmelser i 

datalagringsdirektivet som enligt domstolen inte är begränsade till vad som kan anses 

strängt nödvändigt. Domstolen uppmärksammar för det första att lagringsskyldigheten 

generellt omfattar samtliga personer, samtliga elektroniska kommunikationsmedel och 

samtliga trafikuppgifter utan att det görs några åtskillnader, begränsningar eller 

undantag utifrån syftet att bekämpa allvarliga brott (punkt 57). Lagringen gäller 

samtliga personer utan att det finns något som tyder på att de kan ha samband med 

allvarlig brottslighet (punkt 58). Det krävs inte något samband mellan de uppgifter som 

lagras och ett hot mot den allmänna säkerheten och lagringen av uppgifterna är inte 

heller begränsad till viss tidsperiod, geografiskt område eller krets av personer (punkt 

59). 

 

Domstolens riktar på flera punkter kritik mot att lagring sker trots att det inte finns 

något samband mellan ett brott och de aktuella uppgifterna eller personerna. Det 

framstår således som att det är lagringens generella karaktär som domstolen för det 

första vänder sig mot. Det kan dock enligt min mening ifrågasättas hur datalagring inte 

skulle kunna vara generell. Om lagring endast fick ske då det fanns ett konstaterat 

samband av något slag hade mycket information gått förlorad. Som framkommit under 

rubrik 3.2.1 används många uppgifter från innan brottet skedde. Lagringen måste 

således ske på förhand innan något samband kan ha uppkommit, det ligger i medlets 

natur. Alternativen är då att antingen ha en generell lagring, så som 

datalagringsdirektivet föreskrev, eller att en selektiv lagring där en förhandsbedömning 

av vilka personer som kan ligga i ”riskzonen” för att begå brott görs. Frågan är då vad 

för kriterier som skulle göra att personer ansågs höra till denna kategori. Skulle det vara 

ålder, yrke, tidigare kriminalitet eller ursprung etc? Detta vore enligt min mening långt 

ifrån önskvärt och skulle utgöra ett ännu större ingrepp i den personliga integriteten för 

de personerna vars uppgifter lagras. Det framstår mot bakgrund av detta resonemang 

som att det enda alternativet när det gäller datalagring är att den ska vara generell.  
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Domstolens utdömande av den generella lagringen kan enligt min uppfattning således 

tolkas på två sätt. Antingen menar domstolen att generell lagring, det vill säga lagring 

av uppgifter utan någon koppling till brottslig verksamhet, utgör ett för stort intrång i 

rättigheterna i artikel 7 och 8 i stadgan. Domens ordalydelse, punkterna 57–58 som det 

referatets till ovan, talar enligt min mening för denna ståndpunkt. Effekten skulle då bli 

att en generell datalagring inte kan förekomma överhuvudtaget. Frågan är dock om det 

verkligen kan vara så att domstolen helt dömer ut ett så effektivt medel för att bekämpa 

brott. Det framstår mot bakgrund av trafikuppgifters betydelse för brottsbekämpande 

verksamhet som tveksamt. EU-kommissionär Cecilia Malmström uttalade dock i 

anslutning till domens offentliggörande att det antagligen inte skulle bli något nytt 

direktiv,
63

 vilket visar på att det även finns ett politiskt stöd för att datalgaring inte ska 

förekomma.  

 

Eller så kan domstolens uttalanden i denna del tolkas som att domstolen, trots kritiken 

mot generell lagring, menar att den kan förekomma men att det då krävs att de andra 

reglerna kring lagringen begränsas i större utsträckning än vad som sker idag. Till 

exempel med strikta regler om behöriga myndigheters tillgång till de lagrade 

uppgifterna och en kortare lagringstid. Bristerna med den generella lagringen kan så att 

säga anses läkta genom större begränsningar och mer preciserade övriga regler. Denna 

tolkning innebär att en generell datalagring kan godtas, vilket gynnar en effektiv 

brottsbekämpning. Domstolen utpekar dock klart och tydligt den generella lagringen 

som en av de tre omständigheter som gör att datalagringsdirektivet är ogiltigt. Den anför 

inte i någon punkt att denna brist helt skulle kunna bortses ifrån, beroende på hur de 

övriga reglerna är utformade, vilket skulle bli resultatet med tolkningen som hävdar att 

den generella lagringen kan läkas. Enligt min mening är det således svårt att finna stöd 

för denna tolkning i domens skrivning. Resultatet av tolkningen får stor betydelse för 

frågan huruvida svensk rätt kan anses nå upp till de krav som ställs i domen. Olika 

tolkningar, och dess effekt på svensk rätt, som finns representerade redogörs mer 

utförligt för i nästa kapitel. 
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Det andra domstolen vänder sig emot är avsaknaden av objektiva kriterier som 

begränsar behöriga nationella myndigheters tillgång till de lagrade uppgifterna. Som 

exempel anför domstolen att det inte finns något objektivt kriterium som med hänsyn 

till åtgärdens intrång i grundläggande fri- och rättigheter anger vilka brott som kan 

anses tillräckligt allvarliga för att motivera ett intrång. Vidare anger 

datalagringsdirektivet inte de materiella eller formella villkoren för nationella 

myndigheters tillgång till uppgifterna. I synnerhet, anför domstolen, finns inte något 

objektiv kriterium som begränsar det antalet personer som kan ha behörighet att få 

tillgång till uppgifterna. Tillgången är inte heller underkastad en förhandskontroll av en 

domstol eller oberoende myndighet (punkterna 60, 61 och 62). 

För det tredje kritiserar domstolen lagringstidens utformning. Det görs ingen åtskillnad i 

tid mellan de uppgifter som ska lagras utifrån nyttan av dem. Det anges inte heller att 

lagringstiden, måste bestämmas utifrån objektiva kriterier (punkterna 63 och 64).  

Mot bakgrund av dessa uppräknade omständigheter följer det enligt domstolen att 

datalagringsdirektivet inte föreskriver tillräckligt tydliga och precisa regler som 

begränsar ingreppen i artiklarna 7 och 8 i stadgan. Ingreppet i artikel 7 och 8 i stadgan 

kan därför inte anses vara begränsat till vad som anses vara strängt nödvändigt (punkt 

65). 

Utöver detta konstaterar domstolen att skyddsbestämmelserna för de lagrade 

uppgifterna, som krävs enligt artikel 8 i stadgan, inte är tillräckliga. Det saknas 

specifika regler som är anpassade till den stora kvantitet uppgifter som ska lagras, att 

det är fråga om känsliga uppgifter och risken för otillåten tillgång till uppgifterna (punkt 

66). Datalagringsdirektivet tillåter leverantörerna att ta hänsyn till ekonomiska 

kostnader då de bestämmer säkerhetsnivå, och garanterar inte heller att uppgifterna 

förstörs när deras lagringstid gått ut, vilket innebär att datalagringsdirektivet inte 

garanterar en tillräckligt hög skyddsnivå för personuppgifter (punkt 67). Slutsatsen i 

domen är att datalagringsdirektivet utgör ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i 

rätten till respekt för privatlivet och skydd för personuppgifter utan att det begränsas till 

vad som är strängt nödvändigt och det är därmed ogiltigt. 

De krav domstolen ställer upp är således att regler om datalagring, som utgör ett 

synnerligen allvarligt intrång i respekten för privat- och familjelivet och skyddet för 

personuppgifter, måste vara proportionella. En del i detta är att reglerna är begränsade 
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till vad som är strikt nödvändigt. För att uppnå det krävs tydliga och precisa 

bestämmelser som reglerar räckvidden och tillämpligheten av den aktuella åtgärden och 

slår fast minimikrav som garanterar ett effektiv skydd av personuppgifter mot risk för 

missbruk och otillåten tillgång eller användning. 

4.3 Reflektion över EUD:s dom i ljuset av den regelmässiga utvecklingen 

Domstolen anför att datalagring utgör ett allvarligt intrång i den personliga integriteten. 

Den understryker dock även att trafikuppgifter behövs för den brottsbekämpande 

verksamheten som är ett allmänt intresse som godtas av EU. Domstolen ogiltigförklarar 

datalagringsdirektivet eftersom den menar att det krävs mer precisa och begränsade 

regler för att intrånget ska vara godtagbart. Den låter således enligt min mening intresset 

av en effektiv brottsbekämpning få stå tillbaka till förmån för den personliga 

integriteten. 

Det bör i detta samanhang påminnas om att det är mycket ovanligt att EUD 

ogiltigförklarar ett direktiv. Domstolen uttalar även att begränsningar av artiklarna 7 och 

8 i stadgan som skyddar den personliga integriteten endast kan godtas om det är strängt 

nödvändigt. Min tolkning är att domen således bör ses som en markering av domstolen 

av den personliga integritetens betydelse. Datalagringsdirektivet tillkom, som framförts 

tidigare, i efterdyningarna av flera terrordåd. Det var inte bara datalgaringsdirektivet 

som tillkom utan även annan brottsbekämpande lagstiftning infördes, många gånger 

under tidspress. Det har därför påståtts att lagstiftningen kanske inte alltid var så 

genomarbetad och gick längre än vad som var motiverat.
64

 EU-kommissionär Cecilia 

Malmström uttalade exempelvis i anslutning till datalagringsdomens offentliggörande 

att datalagringsdirektivet ”var ett hafsverk”.
65

 Den personliga integriteten fick då stå 

tillbaka till förmån för intresset av en effektiv brottsbekämpning. Att domstolen på ett 

tydligt sätt slår vakt om den personliga integriteten i domen kan enligt min mening ses 

som ett tecken på att denna trend håller på att ändras och att den personliga integritetens 

status nu ökar.  

Den trend av ständigt tillkommande integritetsinskränkande reglering som har funnits 

på EU-nivå har även kunnat skönjas i svensk rätt. Under 2000-talet har det tillkommit 

en mängd regler som på olika sätt utgör integritetsintrång. Flera olika reformer har 
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syftat till att ge polisen tillgång till mer integritetskänslig information. Bland annat togs 

kravet på två års fängelse som minimum i straffskalan bort för att sätta in hemlig 

teleavlyssning och kameraövervakning, samtidigt som kravet på direkt koppling till den 

misstänkte övergavs. 2008 infördes lagar om hemlig rumsavlyssning (buggning) och 

användning av tvångsmedel i preventivt syfte. Under samma period utbyggdes DNA-

registret kraftigt och flera enskilda myndigheter, så som de 21 fristående 

försäkringskassorna och 10 regionala kronofogdemyndigheterna, slogs samman till 

större enheter. Detta innebar att de dittills gällande sekretessgränserna dem emellan 

utplånades. I juni 2008 infördes även utökade avlyssningsmöjligheter för försvarets 

radioanstalt (FRA). Den personliga integriteten har således även i svensk rätt fått stå 

tillbaka till förmån för andra intressen.
66

  

Som framförts ovan under rubrik 2.4.2 har det svenska skyddet för den personliga 

integriteten historiskt sätt varit svagt. Även i svensk rätt har dock skyddsbehovet på 

senare tid uppmärksammats.
67

 Ett tecken på att den personliga integriteten fått en 

förstärkt ställning i svensk rätt är grundlagsskyddet i 2:6 st 2 RF. 

Domstolens kritik av den generella lagringen och dess effekter på svensk rätt bör enligt 

min åsikt ses i ljuset av denna utveckling. Hur domstolens kritik ska tolkas är avgörande 

för huruvida datalagring kan tänkas tillåtas över huvud taget i framtiden, vilket 

utvecklas i kapitel fem. Vidare ska nu närmast de reaktioner som följde på domen 

utvecklas. 

4.4 Reaktioner på domen 

Efter domens offentliggörande uttalade EU-kommissionen att nationell rätt endast 

behöver ändras i den utsträckning den är oförenlig med unionsrätten. 

Europaparlamentets rättstjänst har även förklarat att nationell lagstiftning inte 

automatiskt blir ogiltig i och med domen.
68

 En bedömning måste således ske från fall 

till fall. Trots detta, meddelade flera tele- och internetoperatörer i Sverige några dagar 

efter att domen offentliggjorts att de inte längre tänkte lagra trafikdata. De menade att 
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domen innebar att de svenska datalagringsreglerna i LEK inte skulle tillämpas.
69

 Post- 

och Telestyrelsen (PTS) som är tillsynsmyndighet uttalade först att de inte skulle 

komma att vidta några åtgärder utifrån datalagringsreglerna. De skulle med andra ord 

inte vidta några åtgärder mot de operatörer som inte lagrade.
70

 Detta innebar att polisen 

hade svårt att få ut trafikuppgifter som behövdes för olika brottsutredningar.
71

 En av de 

operatörer som slutade med datalagring var Tele2. Detta ledde till att PTS, som nu 

ändrat inställning i frågan, den 27 juni 2014 meddelade föreläggande till Tele2 att 

återuppta datalagring. Tele2 överklagade i sin tur beslutet för att få en rättslig prövning i 

svensk domstol.
72

  

Den 29 april 2014 tillsatte justitieminister Beatrice Ask en särskild utredare för att 

granska de svenska reglerna i relation till EU-domstolens dom. Utredaren, Sten 

Heckscher före detta rikspolischef och ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen, 

lämnade sin första delrapport den 13 juni 2014 (DS 2014:23). Den statliga utredningens 

slutsats var i korthet att svensk rätt håller den standard som domstolen kräver i domen 

och att de svenska reglerna således gäller.
73

 Denna slutsats har fått kritik bland annat 

från tele- och internetoperatörerna som står fast vid att de svenska reglerna inte ska 

tillämpas och de fortsätter således med sin icke-lagring.
74

 Nästa kapitel kommer att 

ägnas åt en jämförelse av de svenska reglerna mot bakgrund av EUD:s dom för att 

utreda huruvida de svenska reglerna kan anses nå upp till EU-rättens krav och därmed 

vara giltiga.  

4.5 Sammanfattning  

I detta kapitel har EU-domstolens dom utvecklats och analyserats. Domstolen 

framhåller att datalagring utgör ett allvarligt intrång i skyddet för den personliga 

integriteten. För att detta ska vara godtagbart krävs att reglerna är proportionella. De får 

således inte sträcka sig längre än vad som är strängt nödvändigt. Slutsatsen är att de 

krav domstolen ställer upp är att unionslagstiftningen måste föreskriva tydliga och 

precisa bestämmelser som reglerar räckvidden och tillämpligheten av den aktuella 
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åtgärden och slår fast minimikrav som garanterar ett effektiv skydd av personuppgifter 

mot risk för missbruk och otillåten tillgång eller användning. Mot bakgrund av detta 

finner domstolen fyra punkter i datalagringsdirektivet som inte är tillräckligt precis 

utformade eller begränsade och som således är bristfälliga.  

Domstolen låter intresset av den personliga integriteten väga tung. 

Datalagringsdirektivet var en del av de många rättsakter som tillkom under 2000-talet 

som en konsekvens av flera olika terrordåd i Europa och övriga världen, där den 

personliga integriteten många gånger har fått stå tillbaka till fördel för intresset av en 

effektiv brottsbekämpning. Domen kan enligt min mening ses som ett tecken på att 

denna trend håller på att vända och att den personliga integriteten nu får en ökad status. 

Liknande strömningar går enligt min mening även att skönja i svensk rätt.  

När det gäller domstolens kritik av den generella lagringen framkommer att det är oklart 

hur långt kravet sträcker sig. Frågan är om domstolen dömer ut den generella lagringen 

som helhet eller om det är den generella lagringen kan läkas genom att övriga regler 

som omgärdar datalagringen skärps. Domen utlöste starka reaktioner från olika håll i 

Sverige, vilket gjorde frågan om svenska reglers giltighet aktuell. Denna fråga 

diskuteras under nästa rubrik där även konsekvenserna av de olika tolkningarna av 

domen analyseras. 

5 Svensk rätt i ljuset av datalagringsdomen  

5.1 Inledning 

Mot bakgrund av att domen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet har frågan väckts om 

de svenska datalagringsreglerna fortfarande är tillämpbara. Som framkommit ovan är 

det nu integritetsdirektivet som är den centrala regleringen på området. De svenska 

reglerna måste således uppfylla kraven i artikel 15.1 i integritetsdirektivet. I domen 

framkommer även att datalagring inskränker grundläggande rättigheter och friheter i 

EU:s stadga. För att de svenska reglerna ska vara giltiga måste de således även nå upp 

till de krav som finns för att kunna begränsa rättigheterna i stadgan, vilka utvecklas i 

EUD:s dom. I detta kapitel ska således svensk rätt testas mot kraven i artikel 15.1 i 

integritetsdirektivet och analyseras i ljuset av datalagringsdomenU-domstolens dom. 

Som stöd för analysen kommer argument från den statliga utredningen och Tele2:s 

överklagande att användas för att visa på olika tolkningar som kan göras av domen.  
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5.2 Undantaget i integritetsdirektivet  

Enligt integritetsdirektivet är huvudregeln att trafikuppgifter ska raderas så fort 

leverantörerna inte längre behöver dem. Det finns dock ett undantag i artikel 15.1 som 

tillåter begränsningar som i ett demokratiskt samhälle kan anses nödvändigt, lämpligt 

och proportionellt bland annat för att skydda allmän säkerhet och för förebyggande, 

undersökning, avslöjande av och åtal för brott. För att de svenska datalagringsreglerna 

ska vara förenliga med EU-rätten krävs således att datalagring kan anses vara en sådan 

åtgärd som är ägnad att uppnå något av de syften som har räknats upp. I kapitel 3 

redogjordes för trafikuppgifters betydelse för brottsbekämpande verksamhet. Slutsatsen 

var att trafikuppgifter var mycket viktiga, och i vissa fall avgörande för den 

brottsbekämpande verksamheten. Lagring av trafikuppgifter får därför enligt min 

mening anses vara en sådan åtgärd som syftar till allmän säkerhet och för förebyggande, 

undersökning, avslöjande av och åtal för brott. Frågan huruvida datalagring kan anses 

vara en proportionell åtgärd diskuteras under rubriken nedan.  

5.3 Den första bristen – lagringens generella karaktär 

Domstolens slutsats är att datalgringsdirektivet går utöver vad som är nödvändigt 

eftersom vissa regler behöver preciseras och det saknas viktiga begränsningar. Det är på 

fyra punkter som reglerna i datalagringsdirektivet brister. Dessa fyra punkter är även 

utgångspunktern för bedömningen om svensk rätt kan anses vara begränsad till vad som 

är nödvändigt. Nedan jämförs de svenska reglerna med de fyra punkterna eller så 

kallade bristerna enligt datalagringsdomen. 

För det första kritiserar domstolen att lagringen är generell och gäller samtliga personer 

och elektroniska kommunikationsmedel utan att det görs några begränsningar utifrån 

syftet att bekämpa allvarliga brott. Ovan, under rubrik 3.4, har framkommit att när det 

gäller vad det är för uppgifter som ska lagras och vilka personer som omfattas av 

lagringen så stämmer svensk rätt överens med bestämmelserna i datalagringsdirektivet. 

De svenska reglerna har framförts vara mer specificerade men det görs inga 

begränsningar utifrån syftet att bekämpa allvarliga brott så som domen efterfrågar. I 

LEK föreskrivs således, på samma sätt som i datalagringsdirektivet, en generell lagring. 

Frågan är då vad det får för betydelse för svensk rätt. 

Den statliga utredningen anger som utgångspunkt för bedömningen att domstolen gör en 

helhetsbedömning av de olika omständigheterna. De menar att domen inte ska tolkas så 
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att domstolen presenterat en lista där alla punkter måste vara uppfyllda för att 

regleringen ska anses vara proportionerlig. Det är först vid en sammantagen bedömning 

av alla omständigheter som svensk rätts förenlighet med unionsrätten kan avgöras.
75

 

När det gäller proportionalitetsbedömningen anför utredaren att datalagringsmetoden 

förutsätter att alla uppgifter sparas eftersom det inte är möjligt att i förväg veta vilka 

uppgifter som kan ha koppling till brottslig verksamhet. När domstolen kritiserar den 

generella lagringen, kritiserar den själva grundtanken med datalagring enligt 

datalagringsdirektivet. Utredaren menar då att EU-domstolens dom inte kan tolkas så att 

det är denna grundtanke, sedd för sig, som har underkänts av domstolen. Det är istället 

den omfattande lagringen kombinerat med i första hand bristen på regler som begränsar 

myndigheters tillgång till uppgifterna som gör lagringen oproportionerlig. Det är också 

den stora mängden lagrade uppgifter kombinerat med bristfälliga skyddsregler som 

medför att domstolen kommer fram till att datalagringsdirektivet är oproportionerligt. 

Denna tolkning menar utredaren följer av att domstolen gör en samlad bedömning 

vilken utmynnade i datalagringsdirektivets ogiltigförklarande.
76

 

Utredarens slutsats i denna del är således att enbart det faktum att lagringen sker utan 

koppling till på förhand konstaterad brottlighet inte i sig innebär att lagringen är 

oproportionerlig, sedan denna åtgärd har konstaterats vara lämplig för att uppnå syftet 

med lagringen. Om lagringens omfattning är proportionerlig får avgöras med hänsyn till 

reglerna om behöriga myndighers tillgång till uppgifterna och skyddet för de lagrade 

uppgifterna.
77

  

Utredarens slutsatser har kritiserats. Särskilt stort motstånd får de ifrån vissa tele- och 

internetoperatörer. Tele2 menar i sitt överklagande att domen inte kan tolkas som att det 

går att ”läka” den brist som den generalla lagringen utgör på så sätt som utredaren 

menar. Tele2 anger att detta är en felaktig tolkning av domen och att det är just den 

omfattande lagringen som domstolen riktar särskilt allvarlig kritik mot. De vänder sig 

emot utredarens slutsats att den omfattande lagringen kan godtas om det finns effektiva 

regler som begränsar uppgifterna och menar att det inte finns någon grund för denna 

tolkning i domen. Tele2 menar i stället att domen ska tolkas så att en omfattande 

datalagring i sig kan utgöra ett oproportionerligt intrång i de grundläggande fri- och 
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rättigheterna. De anför att de svenska datalagringsreglerna enbart i sin omfattning är så 

långtgående att de inte kan vägas upp av regler som begränsar myndigheternas tillgång 

till uppgifterna och att de därmed inte når upp till EU-rättens krav och ska därmed inte 

tillämpas.
78

 

Det framkommer att slutsatsen om svensk rätts giltighet beror på hur datalagringsdomen 

tolkas. Enligt min mening är utredarens slutsats rimlig, eftersom ett motsatt 

ställningstagande skulle innebära att, som utredaren skriver, domstolen vänder sig emot 

själva grundtanken med datalagring. Ett sådant krav skulle således omöjliggöra 

förekomsten av datalagring, vilket skulle få mycket negativa konsekvenser för 

brottsbekämpningen. Min uppfattning är dock att det är svårt att göra denna tolkning av 

domen. Som framkommit ovan under rubrik 4.2.4 talar domens ordalydelse enligt min 

läsning på att det är just den generalla lagringen, i sig, som domstolen vänder sig emot 

och det framgår inte någonstans att det skulle kunna gå att bortse ifrån denna brist. 

Det bör även beaktas att, som tidigare konstaterats i detta arbete, det inte endast är vid 

utlämnandet av uppgifter som ett intrång i den personliga integriteten sker. Det sker 

även i det tidigare ledet, redan då uppgifterna lagras. Regler som begränsar behöriga 

myndigheters tillgång till uppgifterna bör inte enligt min mening kunna läka intrånget i 

det första steget. Min slutsats är således, i likhet med Tele2:s uppfattning, att svensk rätt 

när det gäller den generella lagringen inte når upp till de krav som domstolen ställer. 

5.4 Den andra bristen – behöriga myndigheters tillgång till uppgifterna 

Domstolen kritiserar för det andra avsaknaden av begränsningar av behöriga nationella 

myndigheters tillgång till de lagrade uppgifterna. Den kritiserar att det inte anges hur 

allvarliga brott som ska möjliggöra tillgång, hur utlämnandet ska gå till, att det inte 

finns någon begränsning i antalet personer som kan få tillgång till uppgifterna och att 

det inte krävs någon föregående kontroll av domstol eller myndighet för att få ut 

uppgifterna.  

I 6:16 c LEK anges att lagrade uppgifter endast får lämnas ut enligt 22 § första stycket 

2, 27 kap. 19 § rättegångsbalk (1942:40) (RB) eller lagen (2012:278) om inhämtning av 

uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas 

underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). Behöriga svenska myndigheters tillgång 
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till lagrade uppgifter begränsas således genom att myndigheterna endast kan få tillgång 

till uppgifterna genom någon av de i 6:16 c LEK tre nämna regleringarna. 

I 6:22 st 1 LEK föreskrivs att tele- och internetleverantörer på begäran ska lämna ut 

uppgift om abonnemang till polis, åklagare eller annan myndighet som ska ingripa mot 

brott. En annan myndighet som ska ingripa mot brott kan vara tullverket, 

kustbevakningen eller skatteverket.
79

 Det krävs inte att det ska röra sig om brott av viss 

svårighetsgrad.
80

 

I 27:19 RB anges att hemlig teleövervakning får användas för brott som kan ge fängelse 

i minst sex månader eller vissa specifikt nämnda brott, bland annat dataintrång, 

barnpornografibrott och narkotikabrott av normalgraden. Det krävs att någon är 

synnerligen misstänkt för brottet och att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen 

enligt 27:20 RB. Det krävs enligt huvudregeln att tingsrätten prövar frågan på ansökan 

av åklagaren, enligt 27:21 RB. I svensk rätt finns det även regler som föreskriver en för- 

och efterhandskontroll enligt 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss 

brottsbekämpande verksamhet.  

I inhämtningslagen anges att polismyndighet eller tullverket får inhämta uppgifter om 

elektronisk kommunikation. Uppgifter får enligt 2 och 3 §§ inhämtas om de är av 

särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott som det inte är föreskrivet 

fängelse i minst två år eller vissa andra specifikt angivna brott. Enligt 4 § fattas beslut 

om inhämtning av myndigheten, säkerhets- och integritetskyddsnämnden ska dock 

underrättas om ett beslut om inhämtning senast en månad efter det att ärendet om 

inhämtning avslutas enligt 7 §. Det finns således en efterhandskontroll av inhämtningen. 

Vid en genomgång av de svenska utlämnandereglerna framgår att den svenska 

regleringen är klart mer preciserad än den i artikel 4 i datalagringsdirektivet. Det 

föreskrivs i lag att myndigheter kan få ut uppgifterna endast genom vissa specifika 

regler. I dessa specialregleringar anges tydliga förutsättningar för utlämnandet. Jämfört 

med de krav domstolen ställer upp framkommer dock vissa brister. Det anges inte i alla 

fall hur allvarliga brott som krävs, hur många som kan ta del av uppgifterna eller hur 

myndigheterna ska få del av uppgifterna.  
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Utredaren framför att svensk rätt i stort uppfyller EU-rättens krav även om vissa brister 

finns, bland annat bristen på förhandskontroll i inhämtningslagen och att det inte anges 

hur allvarliga brott som krävs enligt 6:22 LEK. Utredaren menar dock att när det gäller 

brottens allvarlighet måste medlemsländerna få ett visst utrymme att själva bedöma vad 

för åtgärder som kan anses nödvändiga. Kontrollen måste få variera beroende på hur 

integritetskänsliga uppgifterna är. EU-domstolens dom ska inte tolkas så att det är 

nödvändigt att inrätta en förhandskontroll i alla fall om det finns en effektiv 

efterhandskontroll, vilket det gör enligt inhämtningslagen. Utredarens slutsats är därför 

att den svenska regleringen är godtagbar men att det kan finnas skäl att överväga frågan 

om tillsynen närmare.
81

  

Tele2 anför för sin del att de är förvånade över utredarens slutsats eftersom det enligt 

inhämtningslagen saknas en förhandskontroll av domstol eller överordnad myndighet 

och att det inte föreskrivs något krav på att begränsa kretsen av personer som får ta del 

av uppgifterna hos varje myndighet. Ett tecken på svenska regleringens svaghet i det 

aktuella hänseendet, menar Tele2, är det faktum att utredaren själv konstaterar att det 

finns anledning att titta närmare på rättsäkerhets- och integritetsaspekter i 

inhämtningslagen. Tele2:s inställning är således även på denna punkt att de svenska 

reglerna i förhållande till EU-rättens krav brister.
82

 

Enligt min mening framgår det inte i domen att de uppräknade punkterna (60-62) är 

fasta kriterier som alla måste vara uppfyllda. Det bör ses som exempel på 

omständigheter som gör att det kan finnas brister. Svensk rätt har klart mycket mer 

precisa regler för myndigheters tillgång till de lagrade uppgifterna än i 

datalagringsdirektivet vilket starkt talar för att de svenska reglerna på denna punkt når 

upp till kravet i domen. I relation till de punkter domstolen kritiserar har dock 

framkommit att svensk rätt brister på flera punkter. Det anges inte i alla fall hur 

allvarliga brott som krävs, någon begränsning av hur många som kan ta del av 

uppgifterna eller hur myndigheterna ska få del av uppgifterna. Att svensk rätt brister på 

flera punkter talar enligt min mening starkt emot att kraven i domen kan anses 

uppfyllda. Mot bakgrund av dessa omständigheter är min uppfattning att svensk rätt 

utgör ett gränsfall.  
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Hur precisa regler som kan krävas måste avgöras utifrån hur allvarligt intrånget kan 

anses vara. Eftersom datalagring utgör ett sådant allvarligt intrång i den personliga 

integriteten och mot bakgrund av att svensk rätt faktiskt uppvisar flera brister i 

förhållande till EUD:s dom är min slutsats att svensk rätt inte heller på denna punkt når 

upp till EU-rättens krav. 

5.5 Den tredje bristen – lagringstiden  

Domstolen anför för det tredje en brist i lagringstidens utformning. Kritiken riktar sig 

dels mot att det inte görs någon åtskillnad i tid mellan uppgifterna utifrån hur viktiga de 

är, dels mot att det inte anges att tiden måste bestämas utifrån objektiva kriterier. Den 

svenska lagringstiden är enligt 6:16 d LEK 6 månader. Det görs således ingen åtskillnad 

i tid mellan olika uppgifter men den svenska regleringen borde på den punkten dock 

enligt min mening vara godtagbar eftersom 6 månader är minimitiden enligt artikel 6 i 

datalagringsdirektivet. 

Utredaren konstaterar att sedan datalagringsdirektivet ogiltigförklarats finns det 

utrymme för ännu kortare tid. Men att en kortare tid skulle i allt för stor utsträckning 

motverka syftet med reglerna, att användas för brottsbekämpning. Sex månader får 

således anses vara en rimlig lagringstid. En lagringstid på sex månader måste således 

anses uppfylla de krav som EU-domstolen ställer upp som innebär att tiden begränsas 

till vad som är strikt nödvändigt.
83

  

Tele2 anför inget speciellt i denna del. 

5.6 Den fjärde bristen – skyddet för de lagrade uppgifterna 

Domstolen anför dessutom kritik på en fjärde punkt. Den anför att 

skyddsbestämmelserna, som t ex kan röra bestämmelser om skydd mot oavsiktlig 

behandling eller avslöjande, inte är tillräckliga för de lagrade uppgifterna. Det saknas 

specifika regler som tar hänsyn till den stora kvantitet uppgifter som ska lagras, att det 

rör sig om känsliga uppgifter och risken för otillåten tillgång. Domstolen kritiserar 

också att ekonomiska aspekter tillåts få väga in vid bedömningen av skyddsnivån och 

att datalagringsdirektivet inte garanterar att uppgifter förstörs efter lagringstidens 

utgång.  
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I svensk rätt finns skydd för de lagrade uppgifterna i 6:3 LEK där det anges att 

operatörer ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i 

samband med tillhandahållandet av tjänsten skyddas. Det anges även att åtgärden ska 

vara anpassad efter risken för integritetsincidenter men även tillgänglig teknik och 

kostnader. Det finns dock en specialbestämmelse för lagrade trafikuppgifter för 

brottsbekämpande verksamhet i 6:3 a LEK. Där stadgas att den som är skyldig att lagra 

uppgifter enligt 6:16 a ska vidta särskilda åtgärder för att skydda de lagrade uppgifterna. 

Bestämmelsen infördes för att tillgodose det nya syftet att använda lagrade uppgifter till 

brottsbekämpandeverksamhet, och den stora kvantitet uppgifter som nu skulle lagras. I 

förarbetet anges att det därmed inte finns utrymme, såsom det finns i 6:3 LEK, att ta 

hänsyn till ekonomiska aspekter när skyddsnivån fastställs.
84

 

Genom bemyndigande i 6:3 a LEK finns även bestämmelser i 37 § FEK och i PTS 

föreskrifter PTSFS 2012:4 preciseras vad för krav som ställs på att skydda de lagrade 

uppgifterna. I 37 § FEK anges att de lagringsskyldiga bland annat ska förhindra otillåten 

lagring, behandling eller avslöjande av uppgifterna. Uppgifterna får endast göras 

tillgängliga för personal med särskild behörighet. I PTS föreskrifter finns 

sammanfattningsvis regler som föreskriver ett kontinuerligt säkerhetsarbete och 

specifika rutiner för att säkerställa att uppgifterna skyddas på det sätt som anges i 37 § 

FEK. I 6:16 d LEK anges att uppgifterna ska utplånas efter lagringstidens slut, eller 

direkt efter att uppgifter som har begärts ut har överlämnats.  

Det framkommer att det i svensk rätt inte godtas att skyddsnivån anpassas efter 

kostnader. Det ges även tydliga regler om att uppgifterna ska förstöras efter 

lagringstidens slut eller efter utlämnandet. Genom den utförliga regleringen i 6:3 a 

LEK, 37 § FEK och PTS föreskrifter finns även regler som tillgodoser uppgifternas 

känsliga karaktär och risken för otillåten tillgång. Det finns även mer detaljerade regler 

om vilken skyddsnivå som krävs. Den svenska lagstiftaren tog även hänsyn till den 

stora kvantitet uppgifter som ska lagras vid införandet av datalagringsdirektivet genom 

6:3 a LEK. Mot bakgrund av detta är min slutsats att svensk rätt uppnår de krav på 

säkerhet för de lagrade uppgifterna som ställs i EUD:s dom. 
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Utredarens slutsats är utifrån de kriterier som domstolen ställer upp att de svenska 

reglerna som ska säkerställa ett skydd för de lagrade uppgifterna är tillräckligt strikta 

och precisa.
85

 Jag håller således med den statliga utredningen i denna del. 

5.7 Reflektion 

Argument från olika parter, Tele2 och den statliga utredningen, med skilda ståndpunkter 

har använts för att visa på olika tolkningar av domen som kan göras. Det är då viktigt att 

analysera parternas intressen för att kunna värdera argumenten. Därför bör följande 

framhållas. 

Vid flera tillfällen har tele- och internetoperatörer och deras branschföreträdare påtalat 

de stora kostander datalagring medför för dem.
86

 Enligt 6:16 e LEK har de som är 

skyldiga att lagra uppgifterna endast rätt till ersättning för kostnader för att lämna ut 

uppgifterna men inte för att lagra dem. Enligt branchorganisationen IT- och 

telekomföretagen var kostnaderna för att implementera datalagringsdirektivet upp emot 

1 miljard kronor.
87

 Företagens främsta intresse är enligt huvudregeln att ge vinst åt 

ägarna, se 3:3 Aktiebolagslagen (2005:551). Det är därför naturligt att företagen gör allt 

de kan för att hålla kostnaderna nere för att på så sätt öka vinsten. Det är således även 

helt naturligt att företagen ur en ekonomisk synvinkel är mot datalagring. Deras 

ekonomiska intresse sammanstrålar således med intresset för den personliga 

integriteten, det vill säga att datalagring inte ska ske, på denna punkt. Det kan därför 

ifrågasättas om inte det ekonomiska incitamentet kan påverka hur branschen väljer att 

tolka EU-domstolens dom och vilka avvägningar som bör göras. Vilket påverkar synen 

på graden av objektivitet i argumenten. Det kan dock påpekas att det finns flera andra, 

exempelvis politiker, jurister och samhällsdebattörer, som delar företagens tolkning av 

domen, vilka inte har något ekonomiskt intresse i frågan.
88

 

Den statliga utredningen får enligt min mening anses ha samma intressen som staten. 

Vilket är att både ha en effektiv brottsbekämpning och ett skydd för grundläggande fri- 

och rättigheter. Min slutsats är således att den statliga utredningens argument kan anses 

vara mer objektiva och därför ha en högre grad av trovärdighet. 
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 Ds 2014:23, s 90 ff. 
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Som framgår ovan är min tolkning av domen, i linje med många internet- och 

teleoperatörers ståndpunkt, att de svenska reglerna inte når upp till EU-rättens krav. Det 

beror enligt min mening på att de väljer att göra en striktare tolkning av vad som krävs 

av svensk rätt för att nå upp till den standard EU-domstolen efterfrågar än vad den 

statliga utredningen gör.  

Enligt min mening bör en strikt tolkning göras. Anledningen till det är att domstolen 

genom domen låter intresset av den personliga integriteten väga mycket tungt. EU-

domstolen uttalar bland annat att det, med hänsyn till det långtgående och allvarliga 

ingreppet, bör ske en strikt bedömning (punkt 48). Som framkommit ovan är min 

uppfattning att domen även måste ses i ljuset av den regelmässiga utvecklingen på 

området. Enligt min mening kan det skönjas ett trendbrott både, i svensk rätt och på EU-

nivå, där den personliga integriteten nu värderas högre och därmed tillåts väga tyngre då 

intressekonflikter uppstår. Detta är enligt min mening ännu ett argument för att på ett 

noggrant sätt slå vakt om skyddet för den personliga integriteten och således göra en 

strikt tolkning av domen. 

5.8 Sammanfattning och avslutande helhetsbedömning 

I detta kapitel har datalagringsdomens konsekvenser för svensk rätt diskuterats. Syftet 

är att se om svensk rätt når upp till kraven i EU-stadgan som domen preciserar. Det är 

fyra huvudpunkter som domen kritiserar.  

När det gäller den första punkten, lagringens generella utformning, är min uppfattning 

att svensk rätt stämmer väl överens med datalagringsdirektivets utformning. Det är 

därför svårt att hävda att svensk rätt skulle nå upp till EU-rättens krav eftersom 

domstolen fann att datalagringsdirektivets utformning brast på denna punkt. Min 

slutsats är således att den generella lagringen i svensk rätt, likt datalagringsdirektivet, 

inte möter kraven som EUD ställer upp i domen. Motstående ståndpunkt har framförts i 

form av den statliga utredningen, vars slutsats också är att de svenska reglerna stämmer 

överens med datalagringsdirektivets men att domen inte ska tolkas så att en generell 

lagring sedd för sig kan utgöra en brist utan att lagringen kan läkas genom att övriga 

regler kring datalagring begränsas. Utredningens slutsatser leder enligt min mening till 

ett rimligt resultat eftersom ett utdömande av generell lagring träffar lagringens kärna 

och skulle enligt min uppfattning göra det mycket svårt att överhuvudtaget använda 

datalagring i fortsättningen. Detta skulle innebära mycket negativa konsekvenser för 
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den brottsbekämpande verksamheten. Det är dock svårt att hitta stöd för den tolkning 

utredningen gör i skrivningen av domen varför jag inte kan dela utredarens uppfattning, 

utan istället menar att även svensk rätt brister på denna punkt.  

Den andra punkten var bristen på preciserade och begränsade regler för myndigheters 

tillgång till de lagrade uppgifterna. Det står klart att svenska regler uppställer tydligare 

regler för tillgång till uppgifterna men det finns dock vissa brister i relation till EU-

domstolens dom. Utredningen hävdar att det finns andra rättsäkerhetsgarantier som 

väger upp dessa brister. Tele2 menar å sin sida att utredningen inte tar tillräcklig hänsyn 

till de brister som finns i svensk rätt. Min uppfattning är att det finns starka skäl som 

talar både för och emot att svensk rätt kan anses uppfylla EUD:s krav och det rör sig 

således om ett gränsfall. Med hänsyn till att datalagring av domstolen ansetts utgöra ett 

allvarligt intrång av den personliga integriteten, vilket ska begränsas till vad som är 

strikt nödvändigt, måste en strikt bedömning ske vilket innebär att svensk rätt även i när 

det gäller den andra bristen inte kan anses nå upp till kraven i EU-domstolens dom. 

Den tredje punkten handlade om lagringstiden. Domstolen riktade kritik mot att det i 

datalagringsdirektivet inte gjordes någon tidsmässig åtskillnad mellan olika uppgifter. 

Svensk rätt uppställer en lagringstid på sex månader, vilket var minimitiden enligt 

datalagringsdirektivet. Det finns därför inte någon anledning att ha olika lagringstider 

för olika uppgifter. Min uppfattning är således att svensk rätt på denna punkt når upp till 

kraven i domen. Utredningens slutsats var i denna del att sex månader får anses vara en 

rimlig lagringstid. 

Domstolen kritiserar dessutom, som en fjärde punkt, bristen på skydd för de lagrade 

uppgifterna. I denna del framkom att svensk rätt har ett utförligt skydd för de lagrade 

trafikuppgifterna enligt bestämmelser i LEK, FEK och PTS föreskrifter. Min 

uppfattning är således att dessa regler sammantaget utgör ett godtagbart skydd för de 

lagrade uppgifterna och att svensk rätt i detta hänseende når upp till EU-rättens krav. 

Utredningens slutsats är också att reglerna ansågs vara tillräckligt tydliga och precisa. 

Sammanfattningsvis är min slutsats mot bakgrund av vad som framkommit ovan att 

svensk rätt brister framför allt när det gäller lagringens utformning (dess generella 

karaktär) men även när det gäller begränsningen i myndigheters tillgång till uppgifterna. 

Lagringstiden och skyddet för de lagrade uppgifterna är dock i linje med EU-rättens 

krav. Det är en helhetsbedömning som görs vilket innebär att även om det kan finnas 
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brister i den svenska regleringen så kan den vid en helhetsbedömning anses nå upp till 

EU-rättens krav. Det är dock flera punkter i svensk rätt som enligt min uppfattning inte 

når upp till de krav som ställs. Mot den bakgrunden är min utgångspunkt att en 

förhållandevis strikt tolkning bör göras. Detta leder till att min uppfattning är att de 

svenska reglerna har brister som gör att de inte kan anses begränsade till vad som är 

strängt nödvändigt. De är därför inte proportionella i förhållande till det synnerligen 

allvarliga ingrepp i den personliga integriteten som datalagring utgör. Enligt min 

mening innebär således EUD:s dom att även de svenska datalagringsreglerna är strider 

mot EU-rätten och de ska således inte tillämpas. 

6 Avslutning 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att utreda och diskutera det rådande rättsläget rörande 

datalagring mot bakgrund av EU-domstolens dom den 8 april 2014. Den grundläggande 

frågställningen är huruvida svensk rätt når upp till kraven i EUD:s dom. I den 

frågeställningen ingår flera delfrågeställningar. 

Den första delfrågan som har behandlats är vad som egentligen menas med personlig 

integritet och varför den bör skyddas. Det framkommer i denna del att innebörden av 

begreppet personlig integritet måste avgöras mot bakgrund av den aktuella kontexten. 

Min slutsats är därför att den personliga integriteten handlar om en frihet att kunna hålla 

sitt privata kommunikations- och rörelsemönster för sig själv utan övervakning av stat 

eller någon annan. Den innebär också en frihet att personliga uppgifter inte sprids eller 

överförs till någon annan utan individens samtycke. Vid en sammankoppling mellan 

den personliga integriteten och datalagringsreglerna är min slutsats att den personliga 

integriteten kan inkräktas i flera steg, vid lagringen, utlämnandet och kartläggningen. 

Det finns flera argument för att värna den personliga integriteten. För det första har 

personlig integritet ett egenvärde eftersom den är kopplad till den personliga 

värdigheten. För det andra behöver människor också känna en frihet från övervakning 

för att kunna vara helt fri i sin tanke och kommunikation vilket är viktigt för att kunna 

uttrycka sig i ett demokratiskt samhälle. För det tredje finns risk att vi mer och mer får 

leva i ett ”övervakningssamhälle” om inte den personliga integriteten värnas vilket i det 

långa loppet kan utgöra ett hot mot mångfald, demokrati och rättssäkerhet. Det samhälle 
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vi lever i idag, där många låter stora delar av sina liv vara offentliga genom olika sociala 

medier bidrar enligt min mening till att den personliga integriteten kan anses än mer 

betydelsefull. Den personliga integriteten ges ett rättsligt skydd genom svensk grundlag, 

EKMR och EU:s rättighetsstadga. Det rättsliga skyddet går dock att inskränka men det 

krävs då att flera rättssäkerhetsgarantier är uppfyllda. Datalagringsreglerna måste 

således uppfylla dessa rättssäkerhetsgarantier för att anses vara ett tillåtet intrång i den 

personliga integriteten. 

 

Den andra delfrågan behandlar datalagringsreglernas syfte, utveckling och nuvarande 

utformning. Det framkommer i det sammanhanget att lagring av trafikuppgifter är 

mycket viktigt för den brottsbekämpande verksamheten. När det gäller vissa brott är 

trafikuppgifter av avgörande betydelse för att brott ska klaras upp. Trafikdatalagring 

leder till att brott kan förebyggas och att vissa personer kan avskirvas från utredningar i 

ett tidigt skede, det framkommer således att lagringen även kan främja den personliga 

integriteten. Redogörelsen visar på att det finns ett stort behov av att ha regler som 

möjliggör att trafikuppgifter kan lagras. 

Den regleringsmässiga utvecklingen på området har främst skett mot bakgrund av olika 

EU-direktiv. Först genom direktiv om elektronisk kommunikation som syftade till att 

harmonisera medlemsländernas regler för att främja en inre marknad. Huvudregeln är 

enligt integritetsdirektivet att datalagring inte får ske. Som en effekt av flera terrordåd i 

Europa infördes senare datalagringsdirektivet som, till skillnad från vad som gällt innan, 

införde obligatorisk lagring av trafikuppgifter. Datalagringsdirektivet implementerades i 

svensk rätt genom bestämmelser i LEK. Både i datalagringsdirektivet och i svensk rätt 

rör det sig om en generell lagring. Datalagringsdirektivet har som bekant 

ogiltigförklarats vilket innebär att huvudregeln enligt EU-rätten återigen är att 

datalagring inte ska ske. Detta speglas dock inte i medlemsländernas nationella 

lagstiftning. Detta är ett problem eftersom det motverkar EU-rättens effektivitet och 

genomslagskraft. Det är heller inte, ur rättssäkerhetssynpunkt önskvärt att den EU-

rättsliga regleringen i dagens läge är så knapphändig. Min ståndpunkt är därför att det 

vore mycket bra om rättsläget klargjordes på EU-nivå. 

Den tredje delfrågan fokuserar på EUD:s dom, och handlar om att utreda vad det 

faktiskt är för krav som ställs på den nationella datalagringslagstiftningen. Domstolen 

konstaterer att datalagring utgör ett allvarligt intrång i de grundläggande fri- och 
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rättigheterna i artikel 7 och 8 i stadgan. Det krävs då, för att intrånget ska vara 

godtagbart, att det är begränsat till vad som är strikt nödvändigt. Unionslagstiftningen 

måste därför föreskriva tydliga och precisa bestämmelser som reglerar räckvidden och 

tillämpligheten av den aktuella åtgärden och slår fast minimikrav som garanterar ett 

effektiv skydd av personuppgifter mot risk för missbruk och otillåten tillgång eller 

användning. Domstolen kommer fram till fyra punkter där datalagringsdirektivet brister 

i detta hänseende. Det är lagringens generella karaktär, avsaknaden av tillräckligt 

precisa och begränsade regler för behöriga nationella myndigheters tillgång till de 

lagrade uppgifterna, lagringstidens utformning och skyddet för de lagrade uppgifterna. 

Dessa kriterier har varit utgångspunkten för vad för vad det är för krav som den 

nationella lagstiftningen måste uppfylla. 

Den centrala frågeställningen i uppsatsen är om svensk rätt, mot bakgrund av de tre 

delfrågor eller delområden som behandlats, kan anses nå upp till de krav som stadgas i 

domen, och således är förenliga med unionsrätten. I kapitel 5 jämförs därför svensk rätt 

med kraven i EUD:s dom. Det framkommer då att svaret på frågan beror till stor del på 

hur EUD:s dom tolkas, eftersom det är där som gränserna för rättighetsintrånget i 

artiklarna 7 och 8 i stadgan preciseras.  

Enligt min uppfattning är den avgörande frågan hur EU-domstolen ser på den generella 

lagringen. I denna uppsats har jag visat på huvudsakligen två olika tolkningar som kan 

göras angående detta. Datalagringsdomen kan antingen tolkas så att den generella 

lagringen utgör ett för stort intrång i den personliga integriteten, och för att den ska 

kunna godkännas, krävs att det finns en koppling mellan uppgifterna och/eller den 

person vars uppgifter lagras och brottslig verksamhet. Detta innebär att datalagring så 

som den gestaltas idag inte skulle kunna tillåtas. Eftersom även de svenska reglerna är 

generella, det vill säga det finns inget krav på koppling mellan lagring och kriminell 

verksamhet, skulle de med denna tolkning vara i strid med EU:s rättighetsstadga. Den 

andra tolkningen som kan göras är att den generella lagringen, i sig, inte utgör ett för 

stort intrång utan att det är i kombination med andra bristfälliga regler som intrånget blir 

för stort. Den generella lagringen skulle då, så att säga, kunna läkas genom att övriga 

regler, exempelvis myndigheters tillgång till uppgifterna och lagringstiden, utformas på 

ett mycket precist och begränsande sätt. Enligt min uppfattning är det så den statliga 

utredningen resonerar då de kommer till slutsatsen att de svenska reglerna inte är i strid 

med EU-rätten.  
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Min slutsats är dock att domens ordalydelse inte stödjer en sådan tolkning. Utan att 

domstolen vänder sig emot den generella lagringen i sig. Det faktum att den personliga 

integriteten, som skyddas genom stadgan, kränks redan vid lagringen, stödjer också 

enligt min mening denna slutsats. Denna tolkning innebär att svensk rätt brister på 

denna punkt. Denna brist i kombination med att svensk rätt var bristfällig även på en 

annan punkt, och att det enligt min mening bör ske en strikt tolkning, leder till att min 

slutliga uppfattning är att svensk rätt inte når upp till de krav som framkommer i domen. 

De uppfyller därför inte kraven som finns enligt det rättsliga skyddet för den personliga 

integriteten så som det ställs upp i stadgan och strider således mot EU-rätten. 

6.2 Avslutande reflektion 

Som framkommer ovan dömer domstolen ut datalagringsdirektivet till förmån för 

skyddet för den personliga integriteten. Domstolen låter således interesset av den 

personliga integriteten väga tyngre än intresset av brottsbekämpande myndigheters 

behov av de lagrade uppgifterna. Mot bakgrund av den mycket viktiga roll 

trafikuppgifter har för den brottsbekämpande verksamheten är det dock enligt min 

mening tvivelaktigt om detta är en rimlig avvägning. Speciellt när det gäller 

internetrelaterad brottslighet, som ökar för varje år, är trafikuppgifter många gånger av 

avgörande betydelse för att dessa brott ska klaras upp. I den värld vi lever i idag med en 

mer internetbaserad och internationell brottslighet krävs effektiva medel för att 

förhindra kriminell verksamhet. Vilket enligt min mening är ännu ett argument som 

talar för att domstolens borde ha låtit intresset av brottsbekämpande myndigheter väga 

tyngre.  

Då man tittar på datalagring och intrånget i den personliga integriteten ur ett större 

perspektiv uppkommer dock en annan bild. Som framkommit under rubrik 4.3 i detta 

arbete har en mängd integritetskränkande lagstiftning, både i svensk rätt och på EU-

nivå, tillkommit under det senaste decenniet i brottsbekämpande syfte. Människor idag 

övervakas således inte endast genom lagring av trafikuppgifter utan även genom andra 

metoder och på många andra områden än bara när det gäller elektronisk 

kommunikation. Det finns många allvarliga risker med detta som har utvecklats under 

rubrik 2.3. Ur det perspektivet uppenbaras ett tydligare behov att på ett noggrant sätt slå 

vakt om den personliga integriteten så som EU-domstolen gör.  
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Avslutningsvis är min åsikt att det finns orsak till att vara eftertänksam när det gäller 

integritetsskränkande lagstiftning. Det är viktigt att se datalagringsreglerna i ett 

helhetsperspektiv.
89

 Sett för sig är min uppfattning att det intrång i den personliga 

integriteten som datalagring medför kan godtas för att beivra allvarlig brottslighet. Men 

ur ett större perspektiv är det problematiskt med den integritetskränkande lagstiftning 

som växt fram både i svensk rätt och på EU-nivå de senaste åren. Domen är enligt min 

mening ett tecken på ett trendbrott och att den personliga integriteten har fått en ökad 

aktualitet. Detta får mot bakgrund av det helhetsperspektiv som anlagts här ovan anses 

vara ett steg i rätt riktning. 

  

                                                 
89

 Abrahamsson, Skyddet för den personliga integriteten – Synpunkter från ett lagstiftningsperspektiv, s 

178 f. 
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