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Förord 
Med detta examensarbete avslutar jag mina studier vid Juridiska fakulteten vid Stockholms 

universitet. Jag vill rikta ett varmt och innerligt tack till min familj som alltid stöttat mig på 

olika sätt, såväl i mina studier som i livet. Jag vill också tacka mina studiekamrater som inte 

bara har gynnat mina studieresultat genom gott samarbete utan även gjort studietiden till den 

roligaste tiden i mitt liv. Datainspektionen och dess medarbetare förtjänar också min 

tacksamhet för en lärorik och inspirerande praktik under våren 2013. Slutligen, ett stort tack 

till min handledare, Cecilia Magnusson Sjöberg, för vägledning och goda råd under arbetets 

gång. 

Stockholm, augusti 2013 

Jonas Brodin 
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1. Inledning 
1.1 Allmänt 
Sex månader av en tysk politiker, Malte Spitz, liv finns samlat på ca 35 000 rader data1. Låter 

det som science fiction, kanske, men detta är faktiskt ett exempel från verkligheten. Historien 

som leder fram till detta började våren 2004. 

Den 11 mars 2004 ägde en terrorattack i Madrid rum, en av de allvarligaste i Europa. Detta 

ledde till en ökad debatt inom EU om hårdare lagstiftning i kampen mot terrorism. En fråga 

som diskuterades var om t.ex. teleoperatörerna skulle vara skyldiga att lagra information om 

kundernas elektroniska kommunikation. Informationen som skulle lagras avsåg trafik-

uppgifter som genereras vid all form av elektronisk kommunikation. Syftet med lagringen var 

att trafikuppgifterna senare skulle kunna användas av brottsbekämpande myndigheter. Den 7 

juli 2005 skedde ytterligare en terrorattack, denna gång i London, vilket påskyndade 

processen mot ett datalagringsdirektiv. År 2006 antogs Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller 

behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikat-

ionstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG [cit. 

datalagringsdirektivet], vilket implementerades bl.a. i Tyskland. 

Den ovan nämnde tyska politikern, Malte Spitz, var mycket bekymrad över brister i skyddet 

för den personliga integriteten och över den stora mängd information som skulle lagras enligt 

datalagringsdirektivet. För att testa direktivets gränser stämde Spitz sin tidigare 

mobiltelefonoperatör och begärde att få ut de trafikuppgifter som operatören lagrade om 

honom. Ett rättegångsdatum sattes, men den tyska författningsdomstolen förklarade den 2 

mars 2010 den tyska implementeringen av datalagringsdirektivet som inte författningsenlig 

och begärde att all data skulle utplånas. Spitz och mobiltelefonoperatören förlikades, och 

enades om att Spitz skulle få tillgång till de lagrade trafikuppgifterna med undantag från 

telefonnumren på ingående och utgående samtal samt innehållet i såväl tele- som 

datakommunikationen. 

Spitz erhöll då 35 000 rader data från operatören innehållande trafikuppgifter genererat av 

Spitz mobiltelefon de senaste sex månaderna. Var för sig kan uppgifterna te sig både 

kryptiska och harmlösa, men satt i ett sammanhang producerar de en detaljerad och 

                                                
1 Se samtliga rader data på följande länk: ZEIT ONLINE, Google Docs spreadsheet, 
”https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0An0YnoiCbFHGdGp3WnJkbE4xWTdDTVV0ZDlQeWZmSXc&hl
=en_GB&authkey=COCjw-kG”, lydelse 2013-08-17. 
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heltäckande bild av Spitz vanor, preferenser m.m., i stort sett en bild av Spitz liv. Författaren 

uppmanar läsaren att själv ta del av denna sammanställning på följande länk: 

http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-data-retention 

Anledning till att denna uppsats inleds med detta exempel är att det illustrerar en högaktuell 

fråga, såväl nationellt som internationellt, nämligen vilken rätt man har som registrerad att få 

ta del av de trafikuppgifter som finns lagrade hos t.ex. tele- och internetoperatörer. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Datalagringsdirektivet har varit föremål för kritik2 och har t.o.m. avvisats av Tysklands 

författningsdomstol. Sverige var sen med att implementera direktivet i nationell rätt. Detta 

skedde först under 2012 efter ett omfattande utredningsarbete, vilket också varit föremål för 

många synpunkter från såväl remissinstanser som från allmänheten. Frågorna som omgärdar 

datalagsringsdirektivet är många och i betydande utsträckning oprövade samt gränsar ofta till 

vad som anses såväl politiskt som juridiskt känsligt och kontroversiellt. 

Att frågor som utmynnar från datalagringsdirektivet ofta kan vara känsliga ur ett integritets-

perspektiv är lätt att förstå, särskilt om man har i åtanke exemplet ovan med Spitz och den 

grundläggande kartläggning som kunde ske med endast de begränsade trafikuppgifter Spitz 

erhöll från sin operatör. 

Syftet med denna uppsats är att problematisera, belysa och försöka ge svar på vissa av 

frågorna som såväl svenska som europeiska operatörer och dataskyddsmyndigheter får från 

enskilda runt om i Europa;  

Vilken rätt har man som registrerad att få ta del av de trafik- och 

lokaliseringsuppgifter som enligt dataskyddsdirektivet och LEK finns 

lagrade hos t.ex. tele- och internetoperatörer, samt vilken rätt har den 

registrerade att begära att dessa uppgifter ska rättas? 

Till denna huvudsakliga frågeställning uppkommer ett flertal andra frågeställningar som i sig 

är viktiga och även nödvändiga att belysa för att en ordentlig utredning ska kunna ske av 

huvudfrågeställningen; 

• Vad innebär personlig integritet vid behandling av personuppgifter 

och hur ser skyddet ut såväl nationellt som europarättsligt?  

                                                
2 Se t.ex. European Commission. Report from the Comission to the Council and the European parliament – 
Evaluation report on the Data Retention Directive (Directive 2006/24/EC), Brussels, 18.4.2011 (COM(2011) 
225 final), s. 29. 
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• Hur har dagens lagstiftning avseende skyddet för den personliga 

integriteten och lagstiftningen avseende trafikdatalagring för 

brottsbekämpande ändamål växt fram, samt hur förhåller sig dessa till 

de bakomliggande EU-direktiven?  

• Vad är gränsdragningen mellan PuL och LEK, d.v.s. är alla eller vissa 

bestämmelser i PuL tillämpliga beträffande sådan verksamhet som 

omfattas av LEK? 

I analysen försöker författaren besvara de aktuella frågeställningarna genom två praktiska 

exempel. De praktiska exemplen väcker flera nya frågeställningar. Av pedagogiska skäl 

presenteras dessa frågeställningar först i samband med analysen. 

Syftet med uppsatsen är förutom att undersöka de materiella frågorna (se ovan), att kunna 

vara såväl den akademiska som den praktiska juristen till hjälp på ett område som i betydande 

utsträckning varken berörts i nationell praxis eller i doktrin. 

1.3 Metod och material 
I denna uppsats har använts en traditionell rättsdogmatisk metod. Detta innebär att svar på 

frågor om gällande rätt i första hand har studerats utifrån aktuell lagstiftning samt relevanta 

hänvisningar och material från de lagstiftningsärenden som ägt rum. Detta innebär att bl.a. 

offentliga utredningar och propositioner analyserats. Eftersom den nationella lagstiftningen är 

så nära knuten till innehållet i de bakomliggande europarättsliga direktiven har europarättsligt 

material använts genomgående under arbetet med uppsatsen. Tillgången till relevant doktrin 

är begränsad. Främst har författningskommentar och den litteratur som allmänt behandlar 

rättsinformatiken använts.  Praxis och beslut av myndigheter har studerats och behandlats i 

den mån de varit relevanta för uppsatsen. Det är främst rättsfall från EU-domstolen samt 

beslut från Datainspektionens tillsynsverksamhet3 som har visat sig vara relevanta. Utöver de 

traditionella rättskällorna har författaren använt material som kan anses ha lägre dignitet än de 

traditionella rättskällorna. Sådant material består t.ex. av myndighetspromemorior och 

material tillgängligt i elektroniska källor (företrädesvis tillgängliga via Internet).  

I de inledande avsnitten har framställningen till stora delar en deskriptiv karaktär, särskilt 

kapitlet som rör definitionen av personlig integritet och kapitlen som beskriver rättsut-

vecklingen. I de senare kapitlen (kapitel 5 och framåt) närmar sig författaren det aktuella 
                                                
3 Observera att Datainspektionens beslut anses vägledande för framtida ärenden men torde inte kunna 
tillerkännas samma dignitet som traditionell rättspraxis från t.ex. domstol. Dock går ofta domstolarna på 
Datainspektionens linje även i sina avgöranden. 
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rättsläget, vilket de traditionella rättskällorna har i betydande grad inte behandlat. Författaren 

måste således kontinuerligt försöka analysera och dra egna slutsatser kring det aktuella 

rättsläget. 

Författaren har inom ramen för denna kurs, ”Examensarbete med praktik (30 hp)”, under tio 

veckor gjort praktik på Datainspektionen och då kommit i kontakt med bl.a. de 

frågeställningar som är aktuella för denna uppsats. Författaren skrev under denna period en 

praktiskt inriktad rättsutredning och ett utkast till svar på PTS begäran om samråd med 

Datainspektionen.4 Med anledning av rättsutredningen höll författaren också en föredragning 

av ärendet inför Hans-Olof Lindblom, chefsjurist, Britt-Marie Wester, tillsynschef och Anna 

Hörnlund, projektledare och jurist. Såväl Datainspektionen som handledaren, Cecilia 

Magnusson Sjöberg, professor vid Stockholms universitet, ansåg att det skulle vara intressant 

med en fördjupad utredning av frågorna kring trafikdatalagring och rätten till information och 

rättelse. Denna uppsats är således utfallet av den möjlighet som gavs att utreda frågor som 

annars torde vara alltför omfattande för att rymmas inom ramen för en 15 hp studentuppsats. 

1.4 Avgränsningar 
När författaren under praktiken fick uppgiften att utreda och besvara PTS begäran om samråd, 

erbjöds en lärorik roll som medarbetare på Datainspektionen under en viss tid. Huvudsakligen 

utreddes hur den gällande nationella rätten skulle tolkas och tillämpas för att besvara de 

aktuella frågeställningarna. Det är främst detta perspektiv som författaren har haft även vid 

författandet av denna uppsats. En anledning till detta är att det finns ett starkt behov från såväl 

operatörer, tillsynsmyndigheter som enskilda att dessa frågor besvaras mot bakgrund av 

främst gällande nationell rätt. Problematiken kring dessa frågor är givetvis större än vad som 

enbart det nationella perspektivet inrymmer. Med hänsyn till att examensarbetet är begränsat 

både vad gäller tid och utrymme finns ingen möjlighet att utreda både det nationella och 

europarättsliga perspektivet lika ingående. I denna uppsats behandlas och analyseras de 

europarättsliga frågorna något begränsat. 5  Ett starkt skäl för detta är att frågor kring 

trafikdatalagring är inför prövning i EU-domstolen och det är mycket svårt att veta hur 

europarätten och direktiven ska tillämpas innan dessa har prövats.6 

                                                
4 PTS Dnr: 13-1208 Begäran om samråd med Datainspektionen. Eftersom PTS inte är personuppgiftsansvarig 
för den personuppgiftsbehandling som frågorna gäller hanterade Datainspektionen PTS begäran om samråd som 
en förfrågan istället för ett samråd. Om författaren således hänvisar till PTS förfrågan avses alltså PTS begäran 
om samråd. 
5 En mer fördjupad analys av europarätten skulle kunna vara önskvärd. Den något begränsade analysen av 
europarätten i denna uppsats öppnar dock upp för författaren att återkomma till denna analys i en framtida 
framställning. 
6 Prop. 1997/98:44, s. 38. 
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2. Personlig integritet 
2.1 Allmänt 
Behovet av att skydda den personliga integriteten har påverkat lagstiftningsarbetet avseende 

lagring av trafikuppgifter på såväl nationell och internationell nivå. Det är också skyddet av 

den personliga integriteten som medför att den registrerade bör ha en rätt till information och 

rättelse. Det är således, för att läsaren ska kunna förstå bl.a. de bakomliggande motiven till 

lagstiftningen, behövligt att fördjupa sig något i vad begreppet ”personlig integritet” innebär. 

Detta kapitel syftar till att presentera försök – utan anspråk på fullständighet – som har gjorts 

att definiera begreppet ”personlig integritet”. Kapitlet avslutas med att belysa i samman-

fattande termer den personliga integritetens rättsliga ställning i Sverige. 

2.2 Definition 
Ordet ”integritet” härstammar från det latinska ”integer” vilket betyder hel och ren vilket i sin 

tur innebär oberoende, okränkbarhet och frihet från inblandning eller obehörig påverkan. 

Detta är mycket likt ordets lexikaliska innebörd som är orubbat tillstånd, okränkbarhet och 

oberoende.7 Detta kan tyckas paradoxalt då integritet, såsom framgår nedan, som begrepp i 

samhället idag är föränderligt och varierande trots att betydelsen av ordet är det motsatta. 

Att ge en entydig och accepterad definition av vad som innefattas under begreppet personlig 

integritet är svårt av flera olika anledningar. Det finns minst tre omständigheter som förklarar 

detta; För det första handlar personlig integritet i grund och botten om den subjektiva 

upplevelsen av obehag och maktlöshet som den enskilde upplever. För det andra påverkar 

olika gruppers attityder och politiska värderingar vad som anses vara intrång i den personliga 

integriteten. För det tredje måste lagstiftningen i betydande utsträckning ha en karaktär av 

ramlag som förutsätter tolkning i enskilda fall.8 

Uppfattningen av vad personlig integritet innefattar är alltså ett resultat av en samhällelig 

kontext och skiljer sig därför åt mellan olika platser och förändras dessutom i takt med tidens 

gång och efter samhällsutvecklingen. 9  Att uppfattningen också påverkas av subjektiva 

faktorer som upplevelser, känslor och värderingar försvårar ytterligare försöken till en 

enhetlig definition. Detta gör att en rad olika situationer eller förfaranden kan utgöra eller 

upplevas som angrepp på någons personliga integritet. Det kan t.ex. handla om att personliga 

                                                
7 Svenska akademiens ordlista, s. 389. 
8 Seipel, s. 257. 
9 Ds 1994:51, s. 9. 
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uppgifter blir offentliga, kameraövervakning, fysiska- eller psykiska övergrepp eller 

kränkning av hemfriden genom inbrott.10 I de nyss nämnda exemplen går det att urskilja olika 

kategorier av personlig integritet, vilket också konstaterades i tvångsmedelskommitténs 

betänkande, Tvångsmedel – Anonymitet – Integritet. 11  Kommittén skiljde mellan den 

rumsliga integriteten (hemfriden), den materiella integriteten (egendomsskyddet), den 

kroppsliga integriteten (skydd för liv och hälsa, mot ingrepp i eller mot kroppen), den 

personliga integriteten i fysisk mening (skyddet för den personliga friheten och 

rörelsefriheten) och den personliga integriteten i ideell mening (skyddet för privatlivet och för 

personligheten inklusive den privata ekonomin).12 Den ideella rätten har ofta någon form av 

anknytning till informationshantering.13 Det är främst den ideella integriteten som avses i 

denna uppsats när författaren diskuterar personlig integritet. 

I en bilaga till datalagskommitténs betänkande, Integritet – Offentlighet – Informationsteknik 

har Göran Collste, professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet, yttrat sig angående 

definitionsproblematiken.14 I bilagan skriver Collste: 

”Alla kränkningar av personlig integritet är kränkningar av personen men vissa 

kränkningar av personen kan inte betecknas som kränkningar av den personliga 

integriteten.” 

Sammanfattningsvis konstaterar Collste att ”det är lättare att identifiera kränkning av 

personlig integritet än personlig integritet i sig”. Den personliga integriteten kränks enligt 

Collste i den mån som det sker ett intrång i den enskildes privata sfär och/eller uppgifter om 

denne sprids ut och det finns rimliga skäl att beteckna dessa som integritetskänsliga (t.ex. 

angående personers egenskaper, uppfattningar eller handlingar).15 Collste anser också att 

rätten till personlig integritet inte är absolut, då det kan finnas andra skyddsvärda intressen i 

samhället som vid en kollision bör väga tyngre.16 

Av detta avsnitt bör ha framgått att det är mycket svårt att definiera vad som innefattas i 

begreppet personlig integritet. Sammanfattningsvis kan man beskriva en integritetskränkning 

som ett intrång i en enskilds privata sfär för vilken individen bör erhålla ett rättmätigt skydd. 

Vad som innefattas i denna sfär får avgöras från fall till fall. 

                                                
10 Collste, s. 789 f. Se även SOU 1984:54, s. 42. 
11 SOU 1984:54. 
12 SOU 1984:54, s. 42. 
13 Koivumaa, s. 62. 
14 Collste, s. 790 ff. 
15 Collste, s. 796. 
16 Collste, s. 801 och 807. 
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2.3 Den personliga integritetens rättsliga ställning i Sverige 

2.3.1 Allmänt 
Den personliga integriteten är uppenbarligen svårdefinierad men anses vara en viktig rättighet 

i samhället. Frågan är då vilken rättslig ställning den personliga integriteten har i Sverige? 

Observera att skydd för personuppgifter som ett sätt att värna om den personliga integriteten 

behandlas i kapitel 3 och framåt. 

Att den enskilde bör ha ett generellt rättsligt skydd för sitt privatliv kommer till uttryck i såväl 

europarätten som i nationell rätt. I Sverige förekommer viss reglering i regeringsformen [cit. 

RF] och på särskilda områden finns bestämmelser i andra lagstiftningar som ger den enskilde 

skydd för den personliga integriteten i olika avseenden. Inledningsvis presenteras nedan 

skyddet som ges av Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna [cit. Europakonventionen] och 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01) [cit. 

rättighetsstadgan]. Därefter redogörs för det skydd som ges av RF. 

2.3.2 Europakonventionen och rättighetsstadgan 
Sverige har inom ramen för det europeiska samarbetet i Europarådet anslutit sig till 

Europakonventionen. Europakonventionen inkorporerades 1995 i svensk rätt genom lagen 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande friheterna. Därmed kom konventionen samt dess tilläggsprotokoll att 

gälla som svensk lag.17 Idag är Europakonventionen likställd med svensk grundlag då Sverige 

genom 2 kap. 19 § RF inkorporerat Europakonventionen i grundlagen. Införandet i RF torde 

tyda på att konventionen riktar sig mot det allmänna men den även kan gälla i förhållande till 

enskilda.18  

Europakonventionen omfattar flera olika mänskliga rättigheter. För skyddet av den personliga 

integriteten och denna framställning, är det i första hand artikel 8 som är av betydelse, varav 

det är främst denna som kommer att belysas i det följande. Enligt artikel 8 har var och en rätt 

till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Förutom att 

Sverige år 1995 inkorporerade Europakonventionen genom en särskild lag (se ovan), har 

                                                
17 Reimers, s. 439. 
18 Se Holmberg, Stjernquist, Isberg, Eliason & Regner, s. 167. 
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lagstiftaren för att stärka Europakonventionens ställning infört ett tillägg i 2 kap 23 § RF av 

innebörd att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med konventionen.19 

Rättighetsstadgan beskriver de fri- och rättigheter som EU erkänner att varje människa har. I 

avdelning II i rättighetsstadgan anges ett antal friheter som bl.a. skyddar den personliga 

integriteten. Särskilt artikel 8 är av intresse för denna uppsats då artikeln ger var och en ett 

skydd av personuppgifter, se mer i avsnitt 8.3.3. Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft 

den 1 december 2009, blev rättighetsstadgan juridiskt bindande för unionens institutioner och 

medlemsstater när unionsrätten tillämpas. Ulf Bernitz, professor emeritus i europeisk 

integrationsrätt vid Stockholms universitet, ansåg under en föreläsning20 att rättighetsstadgan 

kan vara minst lika användbar som Europakonventionen i kampen för fri- och rättigheter i 

Sverige. Detta eftersom rättighetsstadgan är primärrätt och jämställd med fördragen och 

således har företräde framför svensk rätt och är omedelbart gällande. 

2.3.3 Regeringsformen 
I RF stadgas det grundläggande skyddet för den personliga integriteten i svensk nationell rätt. 

Integritetsskyddskommittén utförde mellan 2004 och 2008 en omfattande utredning avseende 

integritetsskyddet i Sverige.21  

På inrådan av integritetsskyddskommittén skedde år 2010 en reform av RF, vilken har stärkt 

skyddet för enskildas personliga integritet genom att ge integritetsfrågorna ett utvidgat 

grundlagsskydd. Detta skedde bl.a. genom att en ny bestämmelse infördes i 2 kap. 6 § 2 st. 

RF.22 Bestämmelsen ämnar tillförsäkra allmänheten ett skydd mot att det allmänna gör 

betydande intrång i den personliga integriteten och även hindra riksdagen från att stifta lagar 

som får motsatt effekt till 2 kap. 6 § RF. Bestämmelsen skyddar dock inte allmänheten mot 

intrång som enskilda utför mot varandra.23 

Utöver skyddet i 2 kap 6 § RF finns det i RF:s första kapitel vissa grundläggande principer, 

exempelvis stadgas det i 1 kap. 2 § 4 st. RF att det allmänna ska verka för att demokratins 

idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna om den enskildes privatliv 

och familjeliv. Målsättningsstadgandet anger några av de viktigare målen för den samhälleliga 

verksamheten men har inte någon bindande verkan för det allmänna.24 

                                                
19 Prop. 1993/94:117, s. 35 ff. 
20 Se Bernitz, Ulf, EU-rättens skydd för individens fri- och rättigheter, 
”https://www.youtube.com/watch?v=QSjd9rHoyZM&feature=player_embedded”, lydelse 2013-08-06. 
21 Se SOU 2008:3, s. 445 ff. Jfr t.ex. SOU 2007:22, s. 287ff.   
22 Prop. 2009/10:80, s. 172 ff. 
23 Prop. 2009/10:80, s. 172. 
24 Prop. 1975/76:209, s. 128. 
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3. Skyddet för personuppgifter 
3.1 Allmänt 
I detta kapitel belyses den rättsliga utvecklingen avseende skyddet för personuppgifter utifrån 

tidigare lagstiftning, europarättslig reglering och nationell lagstiftning. Avslutningsvis ges en 

presentation av vad den föreslagna dataskyddsförordningen innebär för skyddet av den 

personliga integriteten, främst ur de aspekter som kan påverka frågeställningarna för denna 

uppsats. 

Ovan har konstaterats att det i Sverige inte finns någon sammanhängande lagstiftning som 

skyddar den personliga integriteten. Istället skyddas den personliga integriteten i Sverige 

genom en mängd olika författningar vilka reglerar olika områden. Det finns inte något absolut 

krav på en rätt till personlig integritet, utan den enskilde får i många olika sammanhang tåla 

att t.ex. personlig information lämnas ut.25 

En viktig del av skyddet för den personliga integriteten utgör regleringen av hur 

personuppgifter får behandlas. Skyddet för den enskildes personuppgifter har förändrats 

avsevärt i takt med att samhället har förändrats. Anledning till detta är främst den 

globalisering och tekniska utveckling som skett de senaste 30 åren. Redan på 70-talet infördes 

i Sverige en datalag vars syfte var att skydda den enskilda individen mot otillbörligt intrång i 

den personliga integriteten. Lagstiftningen ansågs nödvändig då samhället blev alltmer 

datoriserat. Under slutet på 80-talet gjorde fenomenet ”Internet” entré, vilket möjliggjorde att 

personuppgifter på ett aldrig tidigare tänkbart sätt kunde spridas såväl nationellt som 

internationellt. EU införde därför år 1995 ett dataskyddsdirektiv, Europaparlamentets och 

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

avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter [cit. 

dataskyddsdirektivet], vilket idag ligger till grund för den personuppgiftslagstiftning som 

Sverige tillämpar. Den snabba tekniska utvecklingen som pågår än idag har medfört att EU-

kommissionen i ett förslag till Europaparlamentet föreslagit en dataskyddsförordning vilken 

ska reformera skyddet för den personliga integriteten. 

3.2 Den äldre datalagen 
Datalagen (1973:289) infördes i svensk lag redan år 1973 och var den första nationella 

lagstiftningen av sitt slag i världen.26 I förarbetena till datalagen framkommer som sagt att 

lagen syftade till att skydda den enskilde mot sådant otillbörligt intrång i den personliga 
                                                
25 Lindberg & Westman, s. 159. 
26 Lindberg & Westman, s. 162. 
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integriteten som kan bli följden av den alltmer utbredda dataregistreringen av 

personuppgifter.27 På grund av IT-utvecklingen kom datalagen med tiden att framstå som 

omodern då datorer bl.a. var mer än bara en lagringsplats för personuppgifter. I slutet av 

1980-talet och i början av 1990-talet växte Internet fram och innebar att informationen inte 

bara enkelt kunde lagras utan den kunde nu spridas på ett sätt som tidigare inte varit tekniskt 

möjligt. Detta innebar en ökad problematik kring behandlingen av personuppgifter. 

Problematiken uppmärksammades i Europa varvid förslag till vad som kom att bli 

dataskyddsdirektivet började tas fram.28 

3.3 Dataskyddsdirektivet 
Dataskyddsdirektivet har en lång förhistoria vilken startar redan år 1990 då EG-

kommissionen lämnade ett förlag till direktiv om möjligheterna till ett fritt flöde av 

personuppgifter mellan medlemsstaterna. Många yttrade sig över förslaget och det kom att 

omarbetas ett flertal gånger. Först i februari 1995 kom medlemsstaterna i ministerrådet fram 

till en så kallad gemensam ståndpunkt och dataskyddsdirektivet kunde antas samma år. 29 

Dataskyddsdirektivet syftar till att skapa en gemensam hög nivå för integritetsskyddet och 

möjliggöra ett fritt flöde av personuppgifter mellan medlemsstater, något som inte innan 

Internets tillkomst har varit föremål för någon direkt prövning.30 Målet med ett sådant fritt 

flöde av personuppgifter är att underlätta för den inre marknaden med fri rörlighet för varor, 

personer, tjänster och kapital samtidigt som den enskilda personens grundläggande rättigheter 

skyddas, särskilt rätten till privatliv. Tanken är att staterna inte ska kunna hindra det fria 

flödet av personuppgifter inom gemenskapen med hänvisning till skyddet för enskildas fri- 

och rättigheter.31 

3.4 Personuppgiftslagen 
Problematiken med den ökade datoriseringen och Internets intåg uppmärksammades även i 

Sverige. Datalagen ansågs föråldrad såväl innehållsmässigt som till sin lagtekniska 

utformning, varvid man ansågs behöva en ny modern lagstiftning om personuppgifter. Den 

nya lagstiftningen skulle tillförsäkrade den enskilde ett fullgott integritetsskydd och som inte 

                                                
27 Prop. 1973:33, s. 1 f. 
28 Commission communication: on the protection of individuals in relation to the processing of personal data in 
community and information security (COM(90) 314 final SYN 287) och EGT C 277, 5.11.1990, s. 12. Se även 
Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 12. 
29 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 12 f. 
30 Prop. 1997/98:44, s. 34. 
31 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 13. 
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hämmade utvecklingen i samhället. 32   Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslag 

(1998:204) [cit. PuL] i kraft vilket också implementerade dataskyddsdirektivet i svensk rätt. 

PuL började inte gälla fullt ut för automatiserad behandling av personuppgifter förrän den 1 

oktober 2001.33 Syftet är enligt första paragrafen att skydda personer mot att deras personliga 

integritet kränks genom behandling av personuppgifter. PuL är tillämplig på alla former av 

behandling av uppgifter som kan knytas till levande fysiska personer och kopplingen i den 

tidigare datalagen till personregister är sålunda borttagen.34 

3.5 Förhållandet mellan personuppgiftslagen och dataskyddsdirektivet 
Sverige har en skyldighet som medlemsstat i EU att följa dataskyddsdirektivet och får inte ha 

en lagstiftning som är strängare eller mildare än vad dataskyddsdirektivet medger.  Det var 

denna utgångspunkt som lagstiftaren hade när arbetet med att ta fram PuL tog fart. PuL 

innehåller i princip bara de bestämmelser som dataskyddsdirektivet kräver och 

överensstämmer i stort sett med direktivets text och struktur.35 PuL grundar sig alltså på 

dataskyddsdirektivet och innebörden av direktivet bestämmer således till stor del innebörden 

av PuL.36 

En grundläggande princip i EU-rätten är att gemenskapsrätten har företräde framför den 

nationella rätten. Svenska domstolar ska vid tillämpning av lagtext som har sitt ursprung i 

EU-direktiv tolka den svenska lagen i överensstämmelse med direktivet. Sverige kan inte 

ensidigt bestämma innebörden av direktivet. I sista hand är det EU-domstolen som kan 

komma att avgöra hur direktivet ska tolkas, dvs. i förlängningen även hur den nationella 

lagstiftningen ska tolkas.37 Av ovan har framgått att dataskyddsdirektivet föregicks av ett 

antal dokument och förslag, vilka var föremål för många ändringar och omförhandlingar. 

Dessa dokument har inte samma betydelse för tolkningen av direktivet som de svenska 

förarbetena har för tolkningen av svensk lag. Eftersom dataskyddsdirektivet saknar egentliga 

förarbeten finns det inte mycket att stödja en tolkning av direktivet på, förutom själva texten i 

direktivet (i sina olika språkversioner), inklusive dess ingress. Innan EU-domstolen har 

                                                
32 Prop. 1997/98:44, s. 29. 
33 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 11. 
34 Lindberg & Westman, s. 164. Observera att trafikuppgifter är att betrakta som personuppgifter enligt PuL:s 
mening, se mer om detta samt definition av trafikuppgift i avsnitt 4.1. 
35 Prop. 1997/98:44, s. 38. Jfr dock t.ex. missbruksregeln i 5 a § PuL som är specifik för Sverige. 
36 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 11. 
37 Lindberg & Westman, s. 163. 
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fastslagit i sin praxis hur direktivet eller viss fråga ska tolkas kan det således vara svårt att 

veta hur direktivet och PuL både ska tolkas och tillämpas.38 

Vid tillämpning av PuL kan med andra ord inte Sverige ensidigt bestämma vilken innebörd 

ord och uttryck som härstammar från dataskyddsdirektivet ska ha. Dessa ord och uttryck ska 

ha en och samma innebörd i samtliga medlemsstater39 och vid osäkerhet bör de svenska 

domstolarna begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.40 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det idag inte är möjligt att säkert uttala sig om 

gällande rätt på området, trots att dataskyddsdirektivet och PuL nu har tillämpats i över ett 

decennium. Framför allt är det, vilket kommer framgå senare i denna uppsats, svårt att ta 

ställning till hur EU-direktiv ska tolkas i detaljerade tillämpningsfrågor. 

3.6 Förslag om en allmän dataskyddsförordning 
Den 25 januari 2012 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till en genomgripande 

reform av EU:s regler om skydd för personuppgifter.41 Förslaget innebär bl.a. att dataskydds-

direktivet ska ersättas av en allmän dataskyddsförordning. Eftersom regleringen föreslås få 

formen av en förordning är den direkt tillämplig i medlemsstaterna. Det huvudsakliga syftet 

med kommissionens förslag till dataskyddsförordning är att ytterligare harmonisera och 

effektivisera skyddet av personuppgifter i syfte att förbättra den inre marknadens funktion och 

öka enskildas kontroll över sina personuppgifter. 

I förslagets tredje kapitel finns bestämmelser gällande den enskildes rättigheter. Den enskilde 

har i likhet med vad som redan gäller en rätt till information om bland annat vilka uppgifter 

om honom eller henne som behandlas, ändamålet med behandlingen och hur länge 

uppgifterna ska lagras. Den enskilde har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt att få 

ofullständiga uppgifter kompletterade. Förslaget ger även den enskilde en ”rätt att bli glömd” 

samt en rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Enskilda ska också ha 

möjlighet att få personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig, t.ex. en 

tjänsteleverantör, till en annan, s.k. ”dataportabilitet”. 

Om förslaget genomförs kommer dataskyddsförordningen inte bara ersätta dataskydds-

direktivet utan även PuL. Författaren gör bedömningen att den föreslagna dataskydds-

                                                
38 Prop. 1997/98:44, s. 38. 
39 För rättstillämparen blir det således en utmaning att i PuL utmejsla de begrepp som har en europarättsligt 
gemensam innebörd och de som har ett nationellt ursprung (se t.ex. 5 a §). 
40 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 14. 
41 Angående den följande diskussionen, se Regeringskansliet, Faktapromemoria  2011/12:FPM117, Allmän 
dataskyddsförordning, 2012, s. 1-6. 
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förordningen vid ett ikraftträdande kommer innebära stora förändringar av skyddet för den 

personliga integriteten, särskilt vid behandling av personuppgifter. Det är dock svårt att i 

dagsläget bedöma hur förordningen kan komma att påverka t.ex. LEK och 

datalagringsdirektivet. 
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4. Trafikdatalagring 
4.1 Allmänt 
Elektronisk kommunikation innebär att signaler överförs i elektronisk form. Signalerna består 

av data i analog eller digital form som kan överföras via elektromagnetiska svängningar. 

Innehållet kan vara mycket varierat och bestå av allt från text till ljud och bild. Elektronisk 

kommunikation är t.ex. telefoni, datakommunikation, radio och TV. En tydlig trend i början 

av 2000-talet var att dessa sektorer tenderade att växa samman, det skedde en konvergens.42 I 

detta kapitel ges en viktig bakgrund kring utvecklingen av den rättsliga regleringen avseende 

elektronisk kommunikation, framför allt avseende trafikdatalagring. 

Inledningsvis bör ett förtydligande ske avseende vad som definieras som en trafikuppgift. En 

trafikuppgift är enligt 6 kap. 1 § LEK en uppgift som behandlas i syfte att befordra ett 

elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta 

meddelande.43 I den definitionen innefattas även sådana lokaliseringsuppgifter som visar den 

geografiska positionen för en användare av en allmänt tillgänglig elektronisk 

kommunikationstjänst, t.ex. i vilken cell i ett cellulärt uppbyggt mobilkommunikationssystem 

t.ex. GSM, som en användare befinner sig. 44  Dessa lokaliseringsuppgifter kommer i 

fortsättningen att inkluderas i uttrycket trafikuppgift. Det finns lokaliseringsuppgifter som inte 

är trafikuppgifter (6 kap. 9 § LEK). Exempel på sådana uppgifter kan enligt förarbetena vara 

en positionsbestämning av en mobiltelefon via satellit, framförallt GPS-systemet. 45 

Författaren gör bedömningen att lokaliseringsuppgifter som inte är trafikuppgifter dock inte 

ska lagras enligt datalagringsdirektivet eller LEK och behandlas därför inte i denna uppsats.46 

En personuppgift är enligt 3 § PuL ”[a]ll slags information som direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysisk person som är i livet.” Trafikuppgifter utgör således personuppgifter i 

PuL:s mening. 

4.2 Kommunikationsdataskyddsdirektivet 
Området elektronisk kommunikation utvecklades mycket snabbt och detta uppmärksammades 

även inom EU. Historiskt sett hade kommunikationssektorn i Europa kännetecknats av starka 

                                                
42 Prop. 2002/03:110, s. 58. 
43 SOU 2007:76, s. 56. 
44 Prop. 2002/03:110, s. 260. 
45 Prop. 2002/03:110, s. 261. 
46 Att dessa inte ska lagras framgår av 6 kap. 16 a § LEK vilken preciseras i bl.a. 40 § 2 p. förordningen 
(2003:396) om elektroniska kommunikationer [cit. FEK]. Innebörden av 40 § 2 p. FEK framgår i PTS 
vägledning, Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål – en vägledning, 2012, s. 8. Jfr även prop. 
2010/11:46, s.14. 
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nationella regleringar och ofta nationella monopol. Under en lång tid arbetade EU för att ta 

fram gemensamma riktlinjer för telekommunikationssektorn.47 Under hösten 1998 inledde 

EG-kommissionen en översyn av den samlade gemenskapslagstiftningen på teleområdet.48 

Översynen resulterade i att EG-kommissionen år 2000 presenterade ett förslag till nytt 

regelverk för elektronisk kommunikation. Syftet var att modernisera gemenskapens 

lagstiftning på området och därmed balansera upp för den snabba utvecklingen av teknik och 

marknader för elektronisk kommunikation. Förslaget syftade till att föra samman alla nätverk 

för överföring och tillhörande tjänster i ett enda regelverk. Förslaget mynnade ut i ett 

regelverk bestående av sex stycken direktiv som sammanlagt syftade till att öka konkurrensen 

och den fria rörligheten av elektroniska kommunikationstjänster i EU.49 Ett av dessa är enbart 

inriktat på integritetsfrågor, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 

juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk 

kommunikation [cit. kommunikationsdataskyddsdirektivet], vilket trädde i kraft den 31 juli 

2002. Direktivet ersätter Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG av den 15 

december 1997 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom 

telekommunikationsområdet [cit. teledataskyddsdirektivet]. 

Tanken är att kommunikationsdataskyddsdirektivet precis som det tidigare teledataskydds-

direktivet ska precisera och komplettera dataskyddsdirektivet och syfta till att säkerställa ett 

likvärdigt skydd av de grundläggande fri- och rättigheterna när det gäller behandling av 

personuppgifter inom sektorn för elektronisk kommunikation. Direktivet är bindande för 

medlemsstaterna i fråga om det resultat som ska uppnås.50 

Till skillnad från dataskyddsdirektivet är bestämmelserna avsedda att skydda även berättigade 

intressen för abonnenter som är juridiska personer. Kommunikationsdataskyddsdirektivet är 

inte heller begränsat till behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserade 

eller, för det fall behandlingen inte är automatiserad, ingår i eller är avsedd att ingå i ett 

register som är sökbart på särskilda kriterier.51 

                                                
47 SOU 2002:60, s. 110. 
48 European Commission. Status Report on European Union Electronic Communications Policy, DG Information 
Society, Brussels, 22 december 1999. 
49 Prop. 2002/03:110, s. 64 f. 
50 Prop. 2002/03:110, s. 69. 
51 Prop. 2002/03:110, s. 249. 
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4.3 Lag om elektronisk kommunikation innan implementeringen av 
datalagringsdirektivet 
För att i Sverige genomföra bl.a. kommunikationsdataskyddsdirektivet tillsattes den s.k. e-

komutredningen 2001 och på grundval av dess arbete började lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation [cit. LEK] att gälla den 25 juli 2003 och ersatte därmed telelagen 

(1993:597) och lagen (1993:599) om radiokommunikation.52 

I LEK regleras de elektroniska kommunikationsnäten och de kommunikationstjänster som 

förmedlas däri. Exempel på elektroniska kommunikationsnät är telenät, kabel-TV-nät och 

bredbandsnät. Lagen är tillämplig på den tekniska infrastrukturen men är däremot inte 

tillämplig på innehåll som överförs i de tjänster som utnyttjar näten.53 Bestämmelserna i lagen 

syftar bl.a. till att garantera enskilda och myndigheter tillgång till säkra och effektiva 

elektroniska kommunikationer. 

Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om operatörernas rättigheter och skyldigheter gentemot 

konsumenter av olika kommunikationstjänster. Det sjätte kapitlet i LEK innehåller lagens 

specifika bestämmelser om integritetsskydd. Det är i detta kapitel som kommunikations-

dataskyddsdirektivet i huvudsak har genomförts och det finns bestämmelser om bl.a. om hur 

trafikuppgifter ska behandlas. 

Innan implementeringen av datalagringsdirektivet (se avsnitt 4.4) reglerades främst lagringen 

av trafikuppgifter i 6 kap. 5-6 §§ LEK. I 6 kap 5 § LEK återfanns huvudregeln. Denna 

bestämmelse innebar att den som bedriver anmälningspliktig verksamhet ska utplåna eller 

avidentifiera lagrade eller på andra sätt behandlade trafikuppgifter som avser användare som 

är fysiska personer eller abonnenter, när uppgifterna inte längre behövs för att överföra ett 

elektroniskt meddelande. Observera att 6 kap. 5 § LEK finns även idag men har kompletterats 

för att möjliggöra implementeringen av datalagringsdirektivet och således är bestämmelsens 

innebörd numera till viss del annorlunda. 

Från huvudregeln finns undantag som tillåter att trafikuppgifter sparas för viss behandling. 

Enligt 6 kap 6 § LEK får trafikuppgifter sparas och behandlas om det krävs för operatörens 

abonnentfakturering eller betalning av samtrafikavgifter till dess fordran är betald eller 

                                                
52 Se SOU 2005:38, s. 128; SOU 2007:22, s. 294 f; Prop. 2002/03:110, s. 64 ff. 
53 PTS-F-2003-4, Faktablad - Lagen om elektronisk kommunikation, 2004, s. 1. 
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preskription har inträtt och det inte längre lagligen går att göra invändningar mot 

faktureringen eller avgiften.54 

Även i 6 kap. 8 § LEK finns bestämmelser som tillåter att trafikuppgifter lagras. Detta är 

tillåtet dels när en myndighet eller domstol behöver ha tillgång till sådana uppgifter för att 

lösa tvister, dels om det rör elektroniska meddelanden som befordras eller har expedierats 

eller beställts till eller från en viss adress i ett elektroniskt kommunikationsnät som omfattas 

av beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning.55 Det är också tillåtet att 

lagra trafikuppgifter när trafikuppgifterna är nödvändiga för att förhindra och avslöja 

obehörig användning av ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk 

kommunikationstjänst. Enligt förarbetena får inte trafikuppgifterna sparas längre än vad som 

är nödvändigt för syftet.56 

Innan den svenska implementeringen av datalagringsdirektivet hade de brottsbekämpande 

myndigheterna också möjlighet att begära att få ta del av trafikuppgifter från leverantörerna 

genom framför allt två regelverk, rättegångsbalken och LEK. Skillnaden efter 

implementeringen är att uppgifterna ska finnas ”säkrade” för de brottsbekämpande syftena 

och att det inte längre ska vara en tillfällighet om myndigheterna kan få tillgång till 

uppgifterna eller inte.57 

4.4 Datalagringsdirektivet 
Efter terrordåden i New York den 11 september 2001 höjdes rösterna inom EU för en enad 

kamp i bekämpningen av terrorism. De påföljande bombdåden i Madrid 2004 och London 

2005 påskyndade ytterligare en önskan om ett gemensamt krafttag. 

Efter bombattentatet i Madrid som skedde den 11 mars 2004 fick rådet för rättsliga och 

inrikes frågor (RIF) i uppdrag av Europeiska rådet att anta gemensamma åtgärder för lagring 

av trafikuppgifter. Detta arbete ledde till att Storbritannien, Frankrike, Irland och Sverige lade 

fram ett förslag i form av ett utkast till rambeslut under sommaren 2004.58 Förslaget som 

bland annat mötte hårt motstånd från den Europeiske datatillsynsmannen röstades ner av 

Europaparlamentet. Åtgärderna som föreslogs sågs inte som proportionerliga i förhållande till 

                                                
54 6 kap. 6 § LEK har inte påverkats av implementeringen av datalagringsdirektivet. 
55 Enligt den nuvarande lydelsen av 6 kap. 8 § LEK gäller det även inhämtning av uppgifter enligt lagen 
(2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas 
underrättelseverksamhet. 
56 Prop. 2002/03:110, sid. 392. 
57 SOU 2007:76, s. 27. 
58 SOU 2007:76, s. 43. 
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syftet och dessutom innebar åtgärderna en alltför långtgående integritetskränkning som inte 

ansågs vara förenlig med Europakonventionens bestämmelser.59 

Efter bombattentatet i London 2005 blåstes nytt liv i förslaget och kommissionen uppmanades 

att lägga fram ett nytt förslag om gemensamma åtgärder på området. Kommissionen ansåg att 

detta förslag var bättre lämpat i form av ett direktiv i stället för ett rambeslut. Förslaget, det 

s.k. datalagringsdirektivet, antogs av ministerrådet och Europaparlamentet den 15 mars 2006. 

Datalagringsdirektivets syfte är att säkerställa att uppgifter om kommunikation med fast och 

mobil telefoni, internetåtkomst, e-post och internettelefoni lagras så att de brottsbekämpande 

myndigheterna kan få tillgång till uppgifterna för utredning, avslöjande och åtal som avser 

allvarlig brottslighet.60 Innan datalagringsdirektivet hade varje leverantör själv att bedöma 

vilka uppgifter som behövde lagras för den egna verksamheten. Enligt datalagringsdirektivet 

ska samtliga trafikuppgifter som anges i direktivet lagras under en viss bestämd tid för 

brottsbekämpande syften. Förenklat och summariskt är det trafikuppgifter som svarar på 

följande frågor som ska lagras hos operatörerna: vem kommunicerar med vem, när sker 

kommunikationen, var befinner sig de som kommunicerar och vilken typ av kommunikation 

används? Uppgifterna får dock inte avslöja innehållet i en kommunikation.61 

Medlemsstaterna skulle enligt direktivet ha genomfört bestämmelserna i nationell rätt senast 

den 15 september 2007. När det gällde internetåtkomst, e-post och IP-telefoni fanns en 

möjlighet att skjuta upp genomförandet t.o.m. den 15 mars 2009, en möjlighet som Sverige 

utnyttjade.62 

4.5 Lag om elektronisk kommunikation efter implementeringen av 
datalagringsdirektivet 
I maj 2006 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över och lämna 

förslag till hur datalagringsdirektivet skulle genomföras i nationell rätt. Utredningen kom att 

benämnas Trafikuppgiftsutredningen och i november 2007 överlämnades betänkandet SOU 

2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning.63 Betänkandet remissbehandlades 

och en sammanställning av remissyttrandena finns tillgängliga hos Justitiedepartementet.64 

                                                
59 Förslag till betänkande av den 18 april 2005, LIBE, 2004/0813(CNS). 
60 SOU 2007:76, s. 43. 
61 SOU 2007:76, s. 17. 
62 Prop. 2010/11:46, s. 11. 
63 Prop. 2010/11:46, s. 11. 
64 Se Ju2007/9590/BIRS. Se t.ex. DI Dnr: 1673-2007. 
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Den 11 november 2010 beslutade regeringen att inhämta Lagrådets yttrande.65  Regeringen 

överlämnade i december 2010 propositionen 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för 

brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG. 

Sverige implementerade inte datalagringsdirektivet inom utsatt tid, d.v.s. senast den 15 

september 2007. EU-kommissionen inledde då en rättsprocess mot Sverige den 26 maj 

2009.66 I februari 2010 fastställde EU-domstolen att Sverige hade brutit mot fördraget genom 

att inte implementera direktivet inom utsatt tid.67 EU-kommissionen väckte sin andra talan om 

fördragsbrott mot Sverige år 2011 för att Sverige inte hade följt domen från år 2010.68 Den 30 

maj 2013 förelade EU-domstolen Sverige att betala ett schablonbelopp på tre miljoner euro 

som en följd av Sveriges sena införlivande av datalagringsdirektivet.69 

En av anledningarna till att datalagringsdirektivet inte genomfördes i Sverige var att direktivet 

var mycket omdiskuterat i såväl Sverige som i EU. Förutom att bestämmelserna i 

datalagringsdirektivet medför stora kostnader för operatörerna, innebär direktivet att alla 

telefonsamtal, sms, mms och e-postmeddelanden från alla människor som använder sig av 

telefon eller Internet registreras och lagras, trots att det inte finns några brottsmisstankar i det 

enskilda fallet.70 

Den 21 mars 2012 röstades regeringens lagförslag igenom och lagändringarna trädde i kraft 

den 1 maj 2012.71 Datalagringsdirektivet implementerades i sjätte kapitlet i LEK som reglerar 

behandlingen av trafikuppgifter samt integritetsskyddet. Sverige gick vid implementeringen 

t.o.m. längre än vad datalagringsdirektivet krävde; Lagringsskyldigheten ska gälla även vid 

misslyckad uppringning och för uppgifter om lokalisering av mobil kommunikations-

utrustning vid kommunikationens slut. 72  Nedan följer en genomgång av de viktigaste 

bestämmelser som med implementeringen. 

                                                
65 Lagrådets yttrande, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17, Bilaga 8 i Prop. 2010/11:46 Lagring av 
trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG. 
66 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige (Mål C-185/09) (2009/C 180/54). EUT C 
180, 1.8.2009, s. 32-33. 
67 Mål C-185/09 Kommissionen v. Sverige, ECR 2010 s. I-00014. 
68 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Sverige (Mål C-270/11) (2011/C 226/33). EUT C 
226, 30.7.2011, s. 6-7. 
69 Mål C-270/11 Kommissionen v. Sverige, 2013, ännu inte publicerad. 
70 Lagrådets yttrande, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17, Bilaga 8 i Prop. 2010/11:46 Lagring av 
trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG, s. 125 f. 
71 Se SFS 2012:126 Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2012:127 Lag om ändring i lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation. 
72 Jfr prop. 2010/11:46, s. 31 f. 
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4.5.1 Materiell översikt 
Genom lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (SFS 2012:127) 

implementerades datalagringsdirektivet i LEK och ändrade lydelsen av 6 kap. 1 och 5 §§ LEK 

samt införde sju nya paragrafer 6 kap. 3 a, 16 a-f §§ LEK. 

I 6 kap. 1 § LEK infördes nya definitioner av internetåtkomst, meddelandehantering, 

misslyckad uppringning och telefoni. 

I avsnitt 4.3 framgick att huvudregeln avseende behandlingen av trafikuppgifter återfinns i 6 

kap. 5 § LEK och innebär att när en trafikuppgift inte längre behövs för att överföra ett 

elektroniskt meddelande måste uppgiften utplånas eller avidentifieras. Bestämmelsen 

kompletterades vid implementeringen av datalagringsdirektivet med en hänvisning till 6 kap. 

16 a och 16 c §§ LEK. Förändringen innebar att trafikuppgifter ska sparas för 

brottsbekämpande ändamål, d.v.s. de ska inte utplånas eller avidentifieras trots att de inte 

längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande. 

Första stycket i 6 kap. 16 a § LEK reglerar vilka leverantörer som ska vara lagringsskyldiga; 

Lagringsskyldigheten gäller därmed, enligt 2 kap. 1 § LEK, leverantörer av allmänna 

kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning och av allmänt 

tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster. 

Även lagringsskyldighetens omfattning regleras i 6 kap. 16 a § 1 st. LEK. De uppgifter som 

anges i 6 kap. 20 § 1 och 3 st. ska lagras. Detta innebär att uppgifter om abonnemang och 

andra uppgifter som angår ett särskilt elektroniskt meddelande ska lagras. Dock ska uppgifter 

om innehållet i ett elektroniskt meddelande inte lagras. De uppgifter som ska lagras är: 

uppgifter som är nödvändiga för att spåra och identifiera kommunikationskällan, slutmålet för 

kommunikationen, datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen, typen av 

kommunikation, kommunikationsutrustningen samt lokaliseringen av mobil kommunikations-

utrustning vid kommunikationens början och slut. Även en misslyckad uppringning omfattas 

av begreppet elektroniskt meddelande och ska lagras enligt bestämmelsen.73  

I andra stycket 6 kap. 16 a § LEK preciseras lagringsskyldighetens omfattning. De uppgifter 

som genereras eller behandlas vid telefoni, meddelandehantering, internetåtkomst och 

tillhandahållande av kapacitet för att få internetåtkomst omfattas av lagringsskyldigheten. 

Leverantören har således inte någon skyldighet att ”skaffa sig” alla de uppgifter som lagrings-

skyldigheten omfattar. I förarbetena till 6 kap. 16 a § LEK framgår att datalagringsdirektivet 
                                                
73 Prop. 2010/11:46, s. 77. 
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inte omfattar bl.a. uppgifter om besök på webbsidor och att detta inte heller ska omfattas av 

lagringsskyldigheten enligt nationell rätt. 74  Andra tjänster som faller utanför lagrings-

skyldigheten är t.ex. besök på chattsidor/chattrum och användning av t.ex. 

filöverföringsprotokollet File Transfer Protocol. 

Lagringsskyldigheten preciseras ytterligare i förordningen (2003:396) om elektroniska 

kommunikationer [cit. FEK]. Enligt 38 § FEK ska den lagringsskyldige för att fullgöra 

lagringsskyldigheten i 6 kap. 16 a § LEK lagra de uppgifter som anges i 39–43 §§ FEK.75 

Enligt 6 kap. 16 b § LEK får tillsynsmyndigheten i enskilda fall, om det finns synnerliga skäl, 

besluta om undantag från skyldigheten att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16 a § LEK. 

I 6 kap. 16 c § LEK föreskrivs att uppgifter som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK endast får 

behandlas för att lämnas ut enligt 6 kap. 22 § 1 eller 3 st. LEK eller enligt 27 kap. 19 § RB. 

Enligt förarbetena avses med begreppet ”behandla” samma slags åtgärder som framgår av 3 § 

PuL.76 

Av 6 kap. 16 d § LEK framgår att lagringsskyldigheten är sex månader efter det att 

kommunikationen har avslutats. Därefter ska den lagringsskyldige genast utplåna uppgifterna.  

6 kap. 16 e § LEK föreskriver en rätt till ersättning för den som är lagringsskyldig för de 

kostnader som uppstår när de lagrade uppgifterna lämnas ut. 

Av 6 kap. 16 f § LEK anges att den lagringsskyldige ska bedriva verksamheten så att 

uppgifterna utan dröjsmål kan lämnas ut och så att verkställandet av utlämnandet inte röjs, 

samt att uppgifterna ska göras tillgängliga på ett sådant sätt att informationen enkelt kan tas 

om hand. 

                                                
74 Prop. 2010/11:46, s. 25 och s. 77. 
75 Se PTS vägledning, Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål – en vägledning, 2012. 
76 Prop. 2010/11:46, s. 77. 
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5. Gränsdragningen mellan PuL och LEK 
5.1 Allmänt 
Som framgår av kapitel 3 och 4 finns det bestämmelser i både PuL och LEK som anger hur 

personuppgifter ska behandlas. Hur förhåller sig dessa till varandra? Detta är en viktig fråga 

för såväl den enskilde vars personuppgifter behandlas, tillsynsmyndigheternas verksamhet 

och ansvarsfördelning, som för operatörerna vilka ska följa de båda regelverken.77 

Problematiken kring gränsdragningen mellan PuL och LEK har varit aktuell såväl under 

lagstiftningsarbete som vid rättstillämpning vid ett flertal tillfällen.78 Såväl Datainspektionen 

som Post- och telestyrelsen [cit. PTS] har således många gånger stött på problematiken kring 

PuL och LEK och uppmärksammat lagstiftaren om denna. Dock har varken Datainspektionen 

eller PTS givit någon slutgiltig ståndpunkt i frågan. 

I detta kapitel görs ett försök att utreda gränsdragningen mellan PuL och LEK. 

Ansvarsfördelningen mellan Datainspektionen och LEK kommer främst att utredas i avsnitt 

6.3.1. 

5.2 En subsidiär personuppgiftslag 
Av 2 § PuL framgår det att PuL är subsidiär. Detta innebär att om det i en annan lag eller i en 

förordning finns bestämmelser som avviker från PuL, ska de bestämmelserna tillämpas i 

stället. Då det krävs särskild författning för att avvika från integritetsskyddet i PuL, garanteras 

att behovet av särregler noga övervägs vid lagstiftningsarbetet.79 

Av förarbetena till PuL framgår att i den utsträckning en annan lag eller förordning med 

avvikande bestämmelser inte innehåller bestämmelser om sådant som regleras i PuL, ska 

PuL:s bestämmelser tillämpas. Vidare framgår att frågan om en viss bestämmelse innefattar 

en avvikelse från PuL eller inte, får avgöras med sedvanliga metoder för tolkning av 

författningar.80 

Sverige har en lång tradition av att reglera hanteringen av personuppgifter i olika så kallade 

”särskilda registerförfattningar” och det är ofta i dessa som avvikande bestämmelser från PuL 

återfinns. Dessa reglerar inrättandet och förandet av viktigare register eller annan behandling 

av personuppgifter på det offentliga området och i vissa fall även på det privata området. De 
                                                
77 Datainspektionen är tillsynsmyndighet för PuL och PTS är tillsynsmyndighet för LEK. 
78 Se t.ex. DI Dnr: 1933-2001; Prop. 2002/03:110 s.329 f; PTS-ER-2010:1 Användning av trafikuppgifter i 
mobila innehållstjänster: Rapport efter avslutad tillsyn. 
79 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 75. 
80 Prop. 1997/98:44, s. 114-115. 
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särskilda registerförfattningarna ger således ett anpassat integritetsskydd inom deras 

respektive områden och innebär en högre grad av konkretion än de generella bestämmelserna 

i PuL.81 

En problematik som Peter Seipel, professor erimitus i rättsinformatik vid Stockholms 

universitet, uppmärksammat är att när det gäller integritetsskyddet är ofta författnings-

strukturen komplicerad. Den som behandlar personuppgifter i t.ex. en verksamhet som 

regleras av särskild registerförfattning kan komma att behöva beakta: PuL, en särskild 

registerlag (beslutad av riksdagen), en anknytande särskild registerförordning (beslutad av 

regeringen) och föreskrifter med detaljregler (utfärdade av t.ex. tillsynsmyndighet).82 Utöver 

de rättskällor som redan nämnts kan också de till lagstiftningen bakomliggande EU-direktiven 

ha direkt effekt. För de operatörer som ska tillämpa LEK torde denna problematik faktiskt 

vara en verklighet. Extra tydligt framkommer detta avseende frågor som rör operatörernas 

lagringsskyldighet enligt LEK och datalagringsdirektivet. 

5.3 Lagen om elektronisk kommunikation 
Som konstaterats i avsnitt 5.2 är PuL subsidiär i förhållande till annan lagstiftning.  Av 6 kap. 

2 § 1 st. LEK framgår att i fråga om behandling av personuppgifter vid tillhandahållande av 

elektroniska kommunikationsnät och elektroniska kommunikationstjänster samt vid abonnent-

upplysning gäller PuL, om inte annat följer av LEK. 

 I LEK återfinns avvikande bestämmelser vilka gäller framför PuL. Sådan särreglering som 

ska tillämpas i stället för PuL finns i sjätte kapitlet om integritetsskydd i LEK. De avvikande 

bestämmelserna gäller: behandling av trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter som inte är 

trafikuppgifter, ospecificerade räkningar och nummerpresentation, uppgifter i abonnent-

förteckningar, skydd för hemligheten för elektroniska meddelanden och behandlingen av s.k. 

cookies.83 Att dessa bestämmelser således ska gälla framför eventuella bestämmelser som 

säger annat i PuL torde vara klart. Den svåra frågan är om det inte finns avvikande 

bestämmelser i LEK men däremot finns bestämmelser i PuL som föreskriver t.ex. rättigheter 

eller skyldigheter, vad gäller då? 

5.3.1 Statiska kunduppgifter 
Författaren börjar med att redogöra för gränsdragningen mellan PuL och LEK avseende 

statiska kunduppgifter vilka återfinns i operatörernas kundregister. Denna gränsdragning är 

                                                
81 SOU 2007:64, s. 62 f. 
82 Öman, Särskilda registerförfattningar, s. 687. 
83 Prop. 2002/03:110, s. 329. 
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den mest oproblematiska då det faktiskt går att hämta vägledning direkt från förarbetena till 

LEK.84 Statiska kunduppgifter är t.ex. uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- 

och fakturaadress, telefon- och abonnemangsnummer. Det handlar således om personupp-

gifter vilka normalt sett är statiska, vilket ofta är motsatsen till t.ex. trafikuppgifter.85 

Statiska kunduppgifter är alltså ett exempel på en situation där personuppgifter behandlas och 

behandlingen inte särskilt regleras i LEK.86 De grundläggande bestämmelserna i PuL, t.ex. 

om återkallelse av samtycke, information och rättelse, ska då vara uppfyllda för att 

behandlingen ska vara tillåten. 

Operatörerna uppger att de personuppgifter som de behandlar är de uppgifter som lämnas i 

kontrakt, köpeavtal, vid intresseanmälningar eller annan kontakt med kund. 87  I vissa 

operatörers villkor återfinns en definition av begreppet ”kunduppgift”. Begreppet inkluderar 

uppgifter om kunden såsom namn, adress, personnummer, abonnemangsnummer. Hos vissa 

operatörer inkluderar begreppet även ”trafikuppgift”. Begreppet liknar således det likalydande 

begreppet i 6 kap. 1 § 7 st. LEK.88 Operatörerna skulle således, i t.ex. ett registerutdrag, kunna 

inkludera fler uppgifter än enbart statiska kunduppgifter. Detta kan leda till felaktig 

tillämpning av såväl PuL som LEK eftersom trafikuppgifter regleras enligt 

särbestämmelserna i LEK. Om operatörerna är konsekventa och håller isär trafik- och kund-

uppgifter torde dock inte detta vålla några större praktiska problem. 

5.3.2 Övrig behandling av personuppgifter 
Två svårare frågor att besvara är; Hur ser gränsdragningen mellan PuL och LEK ut avseende 

behandling av personuppgifter som till viss del särregleras i LEK, samt är alla eller vissa 

bestämmelser i PuL tillämpliga beträffande en sådan behandling? Ska PuL alltså användas för 

att fylla ut de särskilda bestämmelserna i LEK med rättigheter och skyldigheter som 

överhuvudtaget inte regleras i LEK, t.ex. ge registrerade en rätt till registerutdrag? 

I propositionen till LEK framgår att ”[d]et som inte är särskilt reglerat beträffande integritets-

skydd i denna lag kan [förf. kursivering] omfattas av bestämmelserna om behandling av 

personuppgifter i personuppgiftslagen.”.89 Det är oklart hur denna formulering ska tolkas, 

                                                
84 Se t.ex. Prop. 2002/03:110, s. 329 f. 
85 Trafikuppgifter har snarare en karaktär av att vara personuppgifter vilka är dynamiska i sin natur. 
86 SOU 2006:88, s. 144. 
87 Angående den följande diskussionen, se PTS Dnr: 13-1208 Begäran om samråd med Datainspektionen, s. 2 f. 
88 6 kap. 1 § 7 st.: ”Trafikuppgift: uppgift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera detta meddelande” 
89 Prop. 2002/03:110, s. 390. 
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men klart är att det öppnar för möjligheten att tillämpa bestämmelserna i PuL även vid 

behandlingar som regleras enligt LEK. 

En anledning till att problematiken uppstår är det faktum att PTS är tillsynsmyndighet för 

LEK och Datainspektionen är tillsynsmyndighet för PuL. Det vanligaste är annars att 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för såväl PuL som för särregleringen. 

Datainspektionen har stor erfarenhet om hur dessa korrelerar och hur gränsdragnings-

problematik ska hanteras såväl i teorin som i praktiken. I fallet med LEK är situationen 

således mer problematisk eftersom PTS främst inte är en integritetsskyddande myndighet och 

i jämförelse med Datainspektionen har begränsad kunskap om PuL. 

Datainspektionen har i ett tillsynsärende90 mot Taxi Stockholm konstaterat att (den äldre) 

lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning innehåller vissa bestämmelser som avviker 

från PuL. Datainspektionen ansåg att de avvikande bestämmelserna i lagen om allmän 

kameraövervakning skulle gälla framför PuL:s bestämmelser. Dock ansåg Datainspektionen 

att bestämmelserna i PuL skulle tillämpas i fråga om information till de registrerade. 

Om PuL ska användas för att fylla ut de särskilda bestämmelserna i sjätte kapitlet LEK med 

rättigheter och skyldigheter som överhuvudtaget inte regleras i LEK är ingen enkel fråga att 

besvara. De traditionella rättskällorna ger inte några klara besked i denna gråzon. Författaren 

gör bedömningen att en tolkning av ordalydelsen i 6 kap. 2 § LEK innebär att PuL ska gälla i 

sin helhet om inte annat särskilt är föreskrivet i LEK.91 Detta synsätt torde inte heller anses 

uppseendeväckande då liknande lagtekniska formuleringar och tolkningar är vanliga i andra 

speciallagar, vilka också är primära i förhållande till den subsidiära PuL. 

                                                
90 DI Dnr: 2025-2001 Tillsynsärende Taxi Stockholm. 
91 Se även DI Dnr: 302-2013, s. 2. Jfr Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 373. 
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6. Rätten till rättelse 
6.1 Allmänt 
Tillsammans med rätten till registerutdrag är rätten till rättelse en av de viktigaste 

hörnstenarna i skyddet för den personliga integriteten. Bestämmelser om rättelse finns i såväl 

bakomliggande europarättsliga direktiv som i nationell lagstiftning. I det följande kapitlet 

presenteras möjligheterna att begära rättelse enligt PuL och LEK. 

6.2 Rättelse enligt personuppgiftslagen 
I PuL finns det en bestämmelse, 9 § PuL, som innehåller skyldigheter för den personuppgifts-

ansvarige92 att se till att de behandlade personuppgifterna är korrekta m.m. En annan 

bestämmelse, 28 § PuL, ger den registrerade en rättighet att påkalla den personuppgifts-

ansvariges aktivitet genom att begära att denne vidtar rättelse avseende personuppgifter som 

inte behandlats i enlighet med PuL eller föreskrift som utfärdats med stöd av PuL. 

6.2.1 Ett grundläggande krav på behandlingen 
Enligt artikel 6.1 d) i dataskyddsdirektivet är det ett grundläggande krav på den register-

ansvarige93att alla rimliga åtgärder vidtas för att utplåna eller rätta sådana personuppgifter 

som är felaktiga eller ofullständiga i förhållande till de ändamål för vilka uppgifterna 

behandlas.94 

Vidare är det enligt 9 § 1 st. h) PuL ett grundläggande krav på den personuppgiftsansvarige 

vid behandling av personuppgifter att alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta, blockera eller 

utplåna sådana personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet 

med behandlingen. I 9 § 1 st. e) och g) PuL anges att den personuppgiftsansvarige ska se till 

att personuppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med 

behandlingen och att de behandlade personuppgifterna är riktiga och, om nödvändigt, 

aktuella. Den nationella lagstiftningen i PuL motsvarar således de krav som dataskydds-

direktivet ställer på behandlingen. 

6.2.2 Begäran om rättelse av felaktiga uppgifter 
I artikel 12 b) i dataskyddsdirektivet finns det utöver artikel 6.1 d) ytterligare en bestämmelse 

om rättelse. Enligt artikel 12 b) ska medlemsstaterna säkerställa att varje registrerad har rätt 
                                                
92 Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och 
medlen för behandlingen av personuppgifter (3 § PuL). 
93 Registeransvarig är den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller det andra organ 
som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter 
(artikel 2 d) dataskyddsdirektivet) 
94 SOU 1997:39, s. 354. 
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att i förekommande fall få sådana uppgifter som inte har behandlats i enlighet med 

bestämmelserna i direktivet rättade, utplånade eller blockerade. Detta ska gälla särskilt när 

uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga.95 

Enligt 28 § PuL är den personuppgiftsansvarige skyldig att på begäran av den registrerade 

rätta, blockera96 eller utplåna sådana personuppgifter som inte behandlats i enlighet med PuL 

eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen. Paragrafen är således avsedd att ha 

samma innebörd som artikel 12 b) dataskyddsdirektivet. 

Det finns inga formkrav vid en begäran om rättelse enligt 28 § PuL, det räcker med att det 

framgår av begäran att den registrerade är missnöjd med behandlingen i ett visst avseende och 

vill att rättelse ska vidtas.97 En begäran om rättelse från en registrerad kan t.ex. vara resultatet 

av en granskning av ett registerutdrag. Om en begäran om rättelse framställs måste den 

personuppgiftsansvarige skyndsamt utreda om begäran är befogad och om så är fallet även 

vidta rättelsen. Hur omfattande utredningen ska vara beror på vilka anmärkningar som den 

registrerade framställt. Om det skulle uppkomma oenighet mellan den registrerade och den 

personuppgiftsansvarige, kan den registrerade anmäla detta till tillsynsmyndigheten.98 Vid en 

tvist är det den personuppgiftsansvarige som generellt sett har bevisbördan för att en uppgift 

är korrekt.99 

Författaren har i uppsatsen genomgående använt rättelse när åtgärd enligt 28 § PuL har 

åsyftats, observera dock att den personuppgiftsansvarige även kan vidta utplånande eller 

blockering. Det är i princip upp till den som ska göra korrigeringen, d.v.s. den personuppgifts-

ansvarige, att välja lämplig åtgärd.100 

6.3 Rättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation 
Att den registrerade ska ha en möjlighet att få sina uppgifter korrigerade om de är felaktiga är 

som vi sett ovan i avsnitt 6.2 en grundläggande del av PuL:s skydd för den personliga 

integriteten. Det är inte lika enkelt att besvara frågan om en registrerad har rätt till rättelse i de 

fall det finns annan lagstiftning än PuL som reglerar behandlingen. I detta avsnitt utreds om 

                                                
95 SOU 1997:39, s. 399. 
96 Blockering är en åtgärd som vidtas för att personuppgifterna skall vara förknippade med information om att de 
är spärrade och om anledningen till spärren och för att personuppgifterna inte skall lämnas ut till tredje man 
annat än med stöd av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (3 § PuL). 
97 Prop. 1997/98:44, s. 132. 
98 Prop. 1997/98:44, s. 132 f. 
99 SOU 1997:39, s. 400. 
100 Se Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 417 f. Jfr Prop. 2007/08:116, s. 20. 
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den registrerade har en rätt till rättelse även vid en behandling av personuppgifter enligt sjätte 

kapitlet i LEK. 

Enligt 6 kap. 2 § 2 st. LEK gäller bestämmelserna i PuL om rättelse och skadestånd även vid 

behandling av personuppgift enligt LEK. PTS har i sin förfrågan till Datainspektionen ansett 

att ”samtliga regler i PuL ska tillämpas om inget särskilt regleras i LEK, varvid 6 kap. 2 § 2 

st. LEK endast är ett förtydligande från lagstiftaren och att sanktionsbestämmelserna framgår 

direkt av PuL.”101 Såväl författaren som Datainspektionen gör bedömningen att formuleringen 

i 6 kap. 2 § 2 st. LEK inte enbart är ett förtydligande; Formuleringen är en lagteknisk 

nödvändighet för att PuL:s regler om rättelse och skadestånd ska gälla för andra författningar 

än PuL.102 I propositionen till LEK anges att ”[e]nligt den lagstiftningsteknik som normalt 

används i specialförfattningar för att uttrycka förhållandet till PuL såvitt avser frågor om 

rättelse och skadestånd vid behandling av personuppgifter görs en hänvisning i special-

författningen till PuL:s bestämmelser i dessa frågor”.103 

Vilken var anledningen till att lagstiftaren ville införa denna möjlighet till rättelse och 

skadestånd vid behandling av personuppgifter enligt LEK? Enligt artikel 15.2 i 

kommunikationsdataskyddsdirektivet ska bestämmelserna om rättslig prövning, ansvar och 

sanktioner i kapitel III i dataskyddsdirektivet gälla för de nationella bestämmelser som antas i 

enlighet med kommunikationsdataskyddsdirektivet och för de individuella rättigheter som kan 

härledas från detsamma.104 Lagstiftaren torde alltså ha ansett att en rätt till rättelse och 

skadestånd skulle införas vid behandling av personuppgifter i LEK för att implementera EU-

direktiven på ett förenligt sätt. I propositionen till LEK anges också i skälen till regeringens 

förslag i avsnitt 19.11: ”Bestämmelserna i PuL om rättelse och skadestånd bör, såsom 

Datainspektionen påpekar, gälla även vid behandling av personuppgifter enligt lagen om 

elektronisk kommunikation”.105 

Det torde således stå klart att lagstiftaren i alla fall vid tidpunkten för LEK:s ikraftträdande 

ville att den registrerade skulle ha en möjlighet till rättelse avseende de personuppgifter som 

behandlas enligt LEK. Författaren gör bedömningen att eftersom varken 

kommunikationsdataskyddsdirektivet eller 6 kap. 2 § 2 st. LEK har ändrats torde detta 

                                                
101 PTS Dnr: 13-1208 Begäran om samråd med Datainspektionen, s. 5. 
102 DI Dnr: 302-2013, s. 2. 
103 Prop. 2002/03:110, s. 266. 
104 Prop. 2002/03:110, s. 266.  
105 Prop. 2002/03:110, s. 266. 
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innebära att en enskild har en rätt att begära rättelse av de personuppgifter, t.ex. 

trafikuppgifter, som behandlas enligt LEK. 

6.3.1 Ansvarsfördelningen mellan Datainspektionen och PTS 
Datainspektionen har bl.a. i en skrivelse till Utredningen om elektronisk kommunikation106, 

betonat vikten av att det klart och tydligt framgår hur ansvarsfördelningen mellan 

Datainspektionen och PTS är avsedd att vara. 

I förarbetena anges att ansvarsfördelningen mellan PTS och Datainspektionen på området för 

elektronisk kommunikation innebär att PTS med stöd av 2 § FEK utövar tillsyn över hur 

bestämmelserna om integritetsskydd i LEK efterlevs.107 I propositionen anges vidare att 

Datainspektionen bör ansvara för tillsynen över all tillämpning av PuL som inte undantas 

genom särskilda föreskrifter i LEK. 108  Frågan är då hur ansvarsfördelningen mellan 

Datainspektionen och PTS ser ut avseende de möjligheter registrerade har till rättelse? 

I förarbetena till LEK anges i propositionen att: 

”[…] Datainspektionen bör ansvara för tillsynen över all tillämpning av PuL som 

inte undantas genom särskilda föreskrifter i lagförslaget. Detta bör även omfatta 

bestämmelserna om rättelse i PuL. När det gäller möjligheter att vidta åtgärder 

som avser rättelser som framkommer i samband med tillsyn mot framförallt 

operatörer bör PTS med stöd av tillsynsbestämmelserna i lagen om elektronisk 

kommunikation kunna förelägga operatören att följa bestämmelserna i lagen eller 

föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. När det däremot gäller en fysisk 

person som framför klagomål över att en personuppgift är felaktig och därför 

skall rättas bör detta vara tillsynsuppgift för Datainspektionen.”.109 

Det är svårt att utläsa vad lagstiftaren åsyftade när denne skrev motiven ovan. Av 

ordalydelsen ter det sig som att lagstiftarens avsikt varit att PTS ska vara tillsynsmyndighet 

främst gentemot operatörernas verksamhet. Vid denna tillsynsverksamhet kan det uppstå 

tillsynsärenden som avser rättelse. PTS kan då förelägga operatörerna att följa 

bestämmelserna i LEK. Det anges också uttryckligen att Datainspektionen bör vara 

tillsynsmyndighet när en fysisk person framför klagomål om att en personuppgift är felaktig. 

Det framgår dock inte vilken typ av personuppgift som avses. Detta är problematiskt eftersom 

                                                
106 SOU 2006:88. 
107 Se prop. 2002/03:110, s. 330; SOU 2006:88, s. 144. 
108 Prop. 2002/03:110, s. 330. 
109 Prop. 2002/03:110, s. 330 f. 
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det kan röra sig om allt från en begäran om rättelse av statiska kunduppgifter till en begäran 

om rättelse av trafikuppgifter, båda dessa uppgifter är nämligen personuppgifter.  

Författaren gör bedömningen att det finns två sätt att se på saken. Ett synsätt är att 

Datainspektionen får anses ha mer erfarenhet och kunskap än PTS att tillämpa 

bestämmelserna om rättelse i PuL och kan därför vara mer lämpade att vara tillsynsmyndighet 

även vid en begäran om rättelse avseende t.ex. trafikuppgifter. Det kan vara detta som 

lagstiftaren haft i åtanke då det i propositionen till implementeringen av datalagringsdirektivet 

anges följande: 

”När det gäller behandlingen av personuppgifter utövas tillsynen av 

Datainspektionen. De båda myndigheternas tillsynsverksamheter överlappar 

således varandra i de fall de trafikuppgifter som operatörerna hanterar även 

utgör personuppgifter.”110 

Författaren gör dock bedömningen att det torde vara svårt för Datainspektionen att vara 

tillsynsmyndighet på ett område, elektronisk kommunikation, där de enligt lagstiftaren inte 

ämnat vara tillsynsmyndighet i övrigt. 

Ett annat synsätt är att Datainspektionen bör vara tillsynsmyndighet vid tillämpning av PuL 

och då främst vid en begäran om rättelse avseende statiska kunduppgifter. PTS bör 

följaktligen vara tillsynsmyndighet avseende rättelse av sådana personuppgifter som särskilt 

regleras i LEK, t.ex. för trafikuppgifter. Detta kan enligt författaren vara en mer ändamåls-

enlig och praktiskt genomförbar lösning. Att Datainspektionen är tillsynsmyndighet över de 

statiska kunduppgifterna torde inte vålla några problem då dessa uppgifter har en karaktär 

som liknar de uppgifter som normalt sett behandlas enligt PuL. 

Det är enligt författaren alltför oklart hur lagstiftningen och förarbetena ska tolkas för att 

kunna ge en definitiv ståndpunkt i frågan om vem som är tillsynsansvarig vid en begäran om 

rättelse av trafikuppgifter. Datainspektionen anger i sitt svar på PTS förfrågan att det är PTS 

som är tillsynsmyndighet över operatörernas personuppgiftsbehandling.111 Det blir därför PTS 

som i ett konkret fall får tolka hur 26 och 28 §§ PuL ska tillämpas. Hur PTS förhåller sig till 

detta är oklart.  

                                                
110 Prop. 2010/11:46, s. 57. 
111 DI Dnr: 302-2013, s. 1. 
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7. Rätten till information 
7.1 Allmänt 
Vid datoriserad behandling av personuppgifter uppstår hos många en oro som ofta är grundad 

i en ovetskap om man överhuvudtaget är registrerad eller inte, vilka uppgifter som den 

personuppgiftsansvarige har tillgång till och vad denne gör med uppgifterna. Därför ses den 

enskildes rätt till insyn som en grundpelare i skyddet av den personliga integriteten.112  

Både PuL och LEK innehåller flera bestämmelser som ålägger den personuppgiftsansvarige 

att lämna information både självmant och efter en ansökan av den registrerade. Informations-

skyldigheterna i PuL och LEK är ofta grundade på bestämmelser i de bakomliggande EU-

direktiven. I detta kapitel presenteras vilken rätt till information de olika lagarna och 

direktiven ger enskilda. Inledningsvis behandlas rätten till information i PuL och 

avslutningsvis i LEK.  

7.2 Rätten till information enligt personuppgiftslagen 
I PuL avser bestämmelserna om information två olika situationer. Den första situationen 

gäller sådan information som ska lämnas självmant till den registrerade i samband med att 

uppgifterna samlas in (23-25 §§ PuL). Om personuppgifterna samlas in från den registrerade 

själv regleras situationen i 23 § PuL. Om information samlas in från någon annan källa gäller 

24 § PuL. Den andra situationen regleras i 26 § PuL och gäller information som den 

personuppgiftsansvarige på begäran ska lämna till den registrerade, ett s.k. registerutdrag.113 

7.2.1 Information som ska lämnas självmant 
Vilken information som ska lämnas självmant av den personuppgiftsansvarige beröras endast 

kortfattat då detta inte är lika relevant som rätten till registerutdrag vad gäller de aktuella 

frågeställningarna för denna uppsats. Dock bör läsaren känna till även dessa krav översiktligt. 

När personuppgifterna samlas in direkt från den registrerade ska den personuppgiftsansvarige 

självmant lämna informationen i samband med insamlingen, detta enligt 23 § PuL. Om den 

personuppgiftsansvarige samlar in uppgifter från de registrerade utan att vid den tidpunkten 

berätta vad uppgifterna ska användas till, anses behandlingen av personuppgifterna inte ha 

gått korrekt till.114 Observera att även s.k. elektroniska spår som uppkommer vid den 

registrerades användning av datanätverk och som utgör personuppgifter anses insamlade från 

                                                
112 Lindberg & Westman, s. 200. 
113 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 372. 
114 Prop. 1997/98:44, s. 77. 
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den registrerade själv.115 Detta torde innebära att de trafikuppgifter som samlas in av 

operatörerna vid elektronisk kommunikation anses insamlade från den registrerade själv. 

När uppgifterna samlas in från någon annan källa än från den registrerade själv gäller 

informationsskyldigheten både när informationen samlats in från t.ex. någon annan 

personuppgiftsansvarig eller när uppgifterna samlats in på något annat sätt, t.ex. från TV, 

tidningar eller Internet.116 Huvudregeln är att informationen ska lämnas redan när uppgifterna 

registreras, detta enligt 24 § 1 st. PuL. 

Av 25 § PuL, vilken preciseras av Datainspektionens allmänna råd 117 , framgår vad 

informationen enligt 23-24 §§ PuL ska omfatta. Informationen ska innehålla uppgift om den 

personuppgiftsansvariges identitet, ändamålen med behandlingen och all övrig information 

som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter i samband med 

behandlingen. Information behöver dock inte lämnas om sådant som den registrerade redan 

känner till. 

7.2.2 Information som ska lämnas efter ansökan 
I 26 § PuL ges den registrerade rättigheten att efter ansökan erhålla ett s.k. registerutdrag. 

Rätten till registerutdrag möjliggör för den registrerade att kontrollera om han eller hon är 

registrerad och om uppgifterna är riktiga. Rätten till registerutdrag är även en förutsättning för 

den enskilde att i praktiken kunna utnyttja sin rätt till rättelse, d.v.s. kunna få felaktiga 

personuppgifter rättade.118 Skyldigheten att lämna registerutdrag anses av de personuppgifts-

ansvariga vara den mest betungande skyldigheten i PuL.119 

Den personuppgiftsansvarige är enligt 26 § PuL skyldig att till var och en som ansöker om 

det, en gång per kalenderår, kostnadsfritt lämna besked om den personuppgiftsansvarige 

behandlar personuppgifter som rör den sökande eller inte. Om sådana uppgifter behandlas har 

den registrerade rätt att få skriftlig information om: vilka uppgifter som behandlas, varifrån 

dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare eller 

kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Informationen bör lämnas på 

                                                
115 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 374. 
116 Datainspektionens allmänna råd, Information till registrerade enligt personuppgiftslagen, 2000 [rev. 2007], s. 
7. 
117 Datainspektionens allmänna råd, Information till registrerade enligt personuppgiftslagen, 2000 [rev. 2007], s. 
9 f. 
118 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 394. 
119 Prop. 2005/06: 173, s. 41. 
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uppgiftsnivå. Det räcker inte med en generell information om de behandlade uppgifterna i 

stort.120 

Observera att det inte är tillåtet att i ett registerutdrag utelämna sådan information som den 

registrerade redan känner till.121 I PuL finns inte något undantag från skyldigheten att lämna 

registerutdrag när det innebär en omöjlig eller oproportionerligt stor arbetsinsats.122 

Nedan sker en kort presentation om vad informationen ska innehålla, hur den ska vara 

utformad, när den ska lämnas ut och vilka behandlingar av personuppgifter som är 

undantagna rätten till registerutdrag. 

7.2.2.1 Innehållet i ett registerutdrag 

Registerutdraget ska innehålla information om vilka personuppgifter som behandlas. 

Informationen ska vara begriplig för den registrerade. Detta innebär att den personuppgifts-

ansvarige kan behöva anpassa informationen så att den blir förståelig för den registrerade. Det 

kan t.ex. innebära att förkortningar och koder bör förklaras eller skrivas ut i klartext.123 De 

uppgifter som ska lämnas ut i registerutdraget är de uppgifter som är att anse som 

personuppgifter om den registrerade, dvs. all slags information som direkt eller indirekt kan 

hänföras till den fysiska personen. Blockerade uppgifter om den registrerade och information 

om blockeringen ska också tas med i utdraget.124 Enligt propositionen till PuL är det bara de 

behandlade uppgifter som den personuppgiftsansvarige har i behåll när han eller hon lämnar 

informationen som måste lämnas ut. Det finns alltså inget som hindrar att den personuppgifts-

ansvarige, under tiden från ansökan till dess att registerutdraget lämnas ut, utplånar uppgifter 

eller slutar med att behandla dem på ett sätt som omfattas av lagen.125 Agne Lindberg, 

advokat och verksam vid Advokatfirman Delphi & Co, och Daniel Westman, doktorand i 

rättsinformatik vid Stockholms universitet, har dock gett uttryck för en annan mening; De 

anser att efter det att en begäran om registerutdrag framställts, torde det inte vara tillåtet att 

radera uppgifterna då skyldigheten redan uppkommit.126 Enligt författarens mening är detta en 

mer logisk tolkning och anser likt Westman att detta hindrar den personuppgiftsansvarige från 

att underminera den registrerades rätt till information. 

                                                
120 Jfr Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 397 f. 
121 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 402. 
122 Datainspektionens allmänna råd, Information till registrerade enligt personuppgiftslagen, 2000 [rev. 2007], s. 
20. 
123 Datainspektionens allmänna råd, Information till registrerade enligt personuppgiftslagen, 2000 [rev. 2007], s. 
21. 
124 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 398. 
125 Prop. 1997/98:44, s. 131. 
126 Lindberg & Westman, s. 206. 
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Registerutdraget ska också innehålla information om varifrån personuppgifterna kommer. 

Den personuppgiftsansvarige behöver endast lämna den information som finns tillgänglig för 

den personuppgiftsansvarige.127 Information om varifrån personuppgifterna kommer får inte 

medföra att fysiska personer direkt eller indirekt kan identifieras.128 

Även information om ändamålen med behandlingen ska vara med i ett registerutdrag. Det är 

för vilka ändamål som personuppgifterna behandlas vid tidpunkten för ansökan om 

registerutdrag som ska uppges i registerutdraget, alltså inte de ursprungliga ändamålen med 

behandlingen.129 

Slutligen ska registerutdraget innehålla information om mottagarna av personuppgifterna. 

Den personuppgiftsansvarige behöver bara ge information om vilka kategorier av mottagare 

som personuppgifterna utlämnas till.130 

7.2.2.2 När ska registerutdraget lämnas? 

Registerutdraget ska lämnas inom en månad från det att ansökan gjordes. Endast om det finns 

särskilda skäl för det, får registerutdraget lämnas senast fyra månader efter det att ansökan 

gjordes.131 Särskilda skäl kan t.ex. vara att uppgifterna är krypterade eller utspridda på flera 

olika register eller att sökmöjligheterna är begränsade. Om registerutdraget inte kan lämnas 

inom en månad bör den personuppgiftsansvarige underrätta den registrerade om dröjsmålet 

och även förklara anledningen till detta.132 

7.2.2.3 Behandlingar av personuppgifter som faller utanför rätten till registerutdrag 

Det finns information som den registrerade inte får ta del av vid en begäran av ett 

registerutdrag enligt PuL. Nedan följer fyra olika typer av behandlingar av personuppgifter 

som faller utanför rätten till registerutdrag. 

Behandling av personuppgifter i sådant ostrukturerat material som avses i 5 a § PuL har 

undantagits från skyldigheten att lämna den registrerade ett registerutdrag.133 Exempel på 

personuppgifter i ostrukturerad form är t.ex. löpande text på Internet, vanliga filsystem eller e-

postprogram.  

                                                
127 SOU 1997:39, s. 392, jämför dock den skyldighet att spara information som följer av Mål C-553/07 College 
van burgemeester en wethouders van Rotterdam v. M.E.E. Rijkeboer, REG 2009 s. I-3889. 
128 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 400-401. 
129 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 401. 
130 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 401. 
131 Se t.ex. JO 2003-03-19, dnr 2992-2002, om myndighets dröjsmål med att lämna registerutdrag. 
132 Datainspektionens allmänna råd, Information till registrerade enligt personuppgiftslagen, 2000 [rev. 2007], s. 
22 och Prop. 1997/98:44, s. 82 och s. 131. 
133 Se Prop. 2005/06: 173, s. 40 f. om skälen för detta. Jfr SOU 2004:6, s. 140f. 
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I 26 § 3 st. PuL finns ett undantag från informationsskyldigheten och rätten till registerutdrag 

för personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när den registrerade 

gjorde sin ansökan eller som utgör minnesanteckning. Observera att detta undantag skiljer sig 

från ostrukturerat material och får betydelse enbart när den löpande texten tillhör t.ex. ett 

register eller databas och därför inte faller in under 5 a § PuL (ostrukturerat material).134 Med 

löpande text avses text som inte har strukturerats på så sätt att sökning av personuppgifter har 

underlättats.135 

Det finns i 27 § PuL också ett undantag från informationsskyldigheten och rätten till 

registerutdrag i den utsträckning det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning eller 

annars framgår av beslut som har meddelats med stöd av författning att uppgifter inte får 

lämnas ut till den registrerade. Det kan t.ex. handla om sekretess eller tystnadsplikt. Generellt 

sett hindrar inte bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt någon från att få reda på 

uppgifter om sig själv, se t.ex. 12 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) [cit. 

OSL]. Dock finns det i OSL vissa undantagsbestämmelser som hindrar den registrerade att få 

tillgång till dessa uppgifter, t.ex. uppgifter i förundersökning eller uppgifter om den enskildes 

hälsotillstånd. 

Det kan också finnas särskilda registerförfattningar som föreskriver att vissa uppgifter i 

registren inte får lämnas ut till den registrerade. 136  Observera att undantaget från 

informationsskyldigheten bara gäller då det finns en särskild föreskrift om att uppgifterna inte 

får lämnas ut. Huvudregeln är vilket redan konstaterats att den informationsskyldighet som 

finns enligt PuL gäller utöver den informationsskyldighet som kan vara föreskriven enligt 

annan lagstiftning. 

När en personuppgiftsansvarig ska lämna ut information efter en ansökan från den 

registrerade bör den personuppgiftsansvarige först upprätta ett fullständigt registerutdrag och i 

efterhand styrka de uppgifter som inte får lämnas ut. Därefter kan utlämnande ske till den 

registrerade. Detta gäller oavsett vilken anledningen är till att informationen inte ska lämnas 

ut.137 

                                                
134 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 407. 
135 Se SOU 1997:39, s. 391. För närmare definition av löpande text, se SOU 1996:40 s. 166 f. 
136 Se t.ex. 4 kap. 5 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Se även prop. 
2009/10:220, s. 267 f. om motsvarande bestämmelse avseende misstänkta betalningstransaktioner. 
137 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 412. 
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7.3 Rätten till information enligt LEK 
I detta avsnitt görs ett försök att belysa och försöka besvara frågan om rätten till information 

enligt LEK. Vilken information ska den registrerade självmant erhålla från operatören samt 

vilken rätt har den registrerade att begära information av operatören? För att besvara dessa 

frågor undersöks vilka informationsskyldigheter som framträder enligt LEK och på vilket sätt 

som PuL:s informationsskyldighet enligt 23-26 §§ PuL är tillämplig på behandling av 

personuppgifter enligt LEK. 

7.3.1 Information som ska lämnas självmant 
I sjätte kapitlet LEK finns flera bestämmelser vilka ålägger den som behandlar 

personuppgifter enligt LEK att informera den registrerade. Det finns även bestämmelser 

utanför sjätte kapitlet i LEK som föreskriver informationsskyldighet men dessa berörs endast 

om det är nödvändigt. 

Enligt 6 kap. 4 § LEK ska den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk 

kommunikationstjänst informera abonnenten om det finns särskild risk för bristande skydd av 

behandlade uppgifter. 6 kap. 6 § LEK rör behandlingen av trafikuppgifter. Enligt tredje 

stycket ska den som trafikuppgiften rör, informeras om vilken typ av trafikuppgift som 

behandlas och hur länge uppgifterna behandlas för sådana ändamål som anges i 

bestämmelsens första och andra stycke. Denna information ska lämnas innan samtycke 

inhämtas. 6 kap. 11 § LEK respektive 5 kap. 7 § LEK ger den registrerade en rätt att kräva att 

få respektive rätt att avstå specificerad telefonräkning. Enligt 6 kap. 15 § LEK ska en 

abonnent som är en fysisk person erhålla information om ändamålet med abonnent-

förteckningen innan abonnenten tas in i den. Om abonnentförteckningen finns i digital form 

ska abonnenten informeras om de sökmöjligheter som en sådan tjänst möjliggör. 

I avsnitt 7.2.1 har konstaterats att de trafikuppgifter som samlas in av operatörerna vid 

elektronisk kommunikation anses insamlade från den registrerade själv. Detta skulle innebära 

att i de fall informationsskyldigheten inte är specifikt reglerad i LEK måste operatören 

självmant lämna information, motsvarande 25 § PuL, till den registrerade i samband med 

insamlandet. I de fall där avsikten är att den personuppgiftsansvarige fortlöpande ska samla in 

uppgifter om den registrerade, innebär 25 § 2 st. PuL, att det bör vara möjligt att lämna 

informationen bara en gång. Detta under förutsättning att den personuppgiftsansvarige innan 

uppgifterna registreras första gången och i samband med insamlandet, lämnar all nödvändig 
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information om de efterföljande behandlingarna.138 Författaren gör bedömningen att det 

således torde vara tillräckligt att operatörerna informerar abonnenten om att trafikuppgifter 

kommer att lagras, om denna information lämnas innan trafikuppgifterna registreras för första 

gången. 

7.3.2 Den registrerades rätt att begära information av operatören 
En av de viktigaste delarna i integritetsskyddet enligt PuL är rätten för den registrerade att 

begära ett kostnadsfritt registerutdrag från den personuppgiftsansvarige. Frågan är då om det 

finns en rätt för den registrerade att begära ett registerutdrag från operatören även avseende 

behandlingar enligt LEK. Trots att detta är en mycket komplex fråga som har stora 

konsekvenser för såväl enskilda, operatörerna som tillsynsmyndigheterna torde frågan ha ett 

mindre komplext svar. Särskilt tydligt framkommer svaret om läsaren har i åtanke de 

slutsatser som hittills presenterats i uppsatsen. 

Eftersom den registrerade har en uttrycklig rätt att begära rättelse även vid behandling enligt 

LEK, bör denne även ha en rätt att få information om vad som är registrerat om honom/henne 

för att kunna tillvarata sin rätt till rättelse. Detta resonemang stämmer väl överens med det 

som t.ex. uttalas i SOU 2004:6 där det framgår att rätten till insyn är en förutsättning för att 

den registrerade i praktiken ska kunna få felaktiga uppgifter rättade.139 Utan en rätt till 

registerutdrag är rätten till rättelse enligt författarens mening tämligen tandlös. Observera 

också att informationsskyldigheten i 23-26 §§ PuL i princip gäller utöver den informations-

skyldighet som kan vara föreskriven enligt annan lagstiftning.140 En registrerad torde således 

ha en rätt att begära ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas av operatörerna, 

detta gäller även lagrade trafikuppgifter. Vad detta innebär och vilken problematik detta kan 

få i såväl teorin som i praktiken kommer att analyseras nedan. 

                                                
138 Se SOU 1997:39, s. 384 f; Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 388 f. 
139 SOU 2004:6, s. 187. 
140 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 373 och Lindberg & Westman, s. 200; Prop. 
1997/98:44, s. 78. 
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8. Analys genom praktiska exempel 
8.1 Allmänt 
I detta kapitel ska författaren analysera och försöka besvara flertalet av de återstående 

frågeställningarna. Frågeställningarna analyseras utifrån praktiska exempel som författaren 

stött på under sin praktik på Datainspektionen. 

Det nationella perspektivet avseende rätten till information och rättelse av trafikuppgifter 

analyseras bl.a. genom författarens besvarande och utredning av den begäran om samråd som 

PTS sände till Datainspektionen den 1 mars 2013. 141  Det europarättsliga perspektivet 

analyseras utifrån ett mål i EU-domstolen, C-46/13 H, vilket bland annat behandlar frågan om 

en registrerad kan få tillgång till det som lagras enligt datalagringsdirektivet. 

8.2 Ett nationellt perspektiv – PTS förfrågan till Datainspektionen 
Under sin praktik på Datainspektionen fick författaren i uppdrag att göra en rättsutredning 

kring den förfrågan som Datainspektionen erhöll den 1 mars 2013 av PTS. Förfrågan gällde 

delvis gränsdragningen mellan PuL och LEK, dels rätten till information och rättelse av 

personuppgifter som behandlas av de operatörer för vilka PTS är tillsynsmyndighet. 

Här finns anledning att påminna om Malte Spitz, den tyska politikern, som ville pröva 

datalagringsdirektivets gränser och begärde att få ta del av de trafikuppgifter som Spitz 

operatör hade lagrat i enlighet med datalagringsdirektivet. Liknande frågor har inkommit till 

de svenska operatörerna. Det torde vara efter dessa frågor som PTS skickade sin förfrågan till 

Datainspektionen. 

PTS ställde i sin förfrågan följande frågor rörande tolkningen av PuL och dess tillämplighet: 

• Är alla eller vissa bestämmelser i PuL tillämpliga beträffande sådan verksamhet som 

omfattas av LEK? Med samtliga bestämmelser menas alla andra regler än de som 

särskilt utpekas i LEK och de delar av eventuella bestämmelser i LEK som inte 

reglerar en viss behandling. 

• Om inte samtliga bestämmelser är tillämpliga, vilka bestämmelser i PuL ska då 

tillämpas? 

                                                
141 PTS Dnr: 13-1208. Eftersom PTS inte är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som 
frågorna gäller hanterade Datainspektionen PTS begäran om samråd som en förfrågan istället för ett samråd. Om 
författaren således hänvisar till PTS förfrågan avses alltså PTS begäran om samråd. 
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• Om 26 § PuL är tillämplig, ska i så fall en operatör som får en begäran om 

information enligt 26 § PuL, ett s.k. registerutdrag, lämna en fullständig 

lista/förteckning över samtliga poster där sökandes personuppgifter förkommer hos 

operatören? 

• Är en operatör skyldig på begäran av en registrerad att vidta rättelse avseende den 

registrerades kommunikation, dvs. trafikuppgifter? 

• Om fullständig lista ska lämnas ut på registerutdraget, ska denna lista även innehålla 

de uppgifter som sparats om den registrerade enligt 6 kap. 16 a § LEK, dvs. 

personuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål? 

Som läsaren kan konstatera har författaren redan analyserat och besvarat vissa av dessa 

frågor, främst första och andra punkten.142 Den registrerade torde alltså ha en rätt att begära 

registerutdrag av t.ex. sin operatör. Frågorna som uppstår är då t.ex.; Vad innebär denna 

rättighet i praktiken, vilka uppgifter ska finnas med i registerutdraget och vilken rätt har en 

registrerad att begära rättelse av de uppgifter denne erhåller i ett registerutdrag? 

Innan dessa frågor analyseras ska först författaren i avsnitt 8.2.1 något problematisera vad 

rätten till information innebär ur såväl ett kommersiellt som ett individuellt perspektiv. Nedan 

berörs också vilka problem detta kan medföra för den personliga integriteten. 

8.2.1 Problematisering 
Lagstiftaren utformade 6 kap. 2 § LEK vid en tidpunkt då trafikuppgifter lagrades 

huvudsakligen enligt bestämmelsen i 6 kap. 5 § LEK. I denna bestämmelse framgår att 

trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller som avser abonnenter ska 

utplånas eller avidentifieras när uppgifterna inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt 

meddelande. Enligt 6 kap. 6 § LEK får dock trafikuppgifter som krävs för abonnent-

fakturering och betalning av avgifter för samtrafik även behandlas fram till dess att fordran är 

betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra invändningar mot 

faktureringen eller avgiften. Således sparades viss information längre även vid tidpunkten för 

datalagringsdirektivets implementerande i LEK. 

Tidigare torde dock lagstiftningen inte skapat någon problematik då de mest omfattande och 

integritetskänsliga uppgifterna inte skulle lagras hos operatörerna. Om trafikuppgifterna trots 

detta lagrades var detta inget som enskilda hade vetskap om. Innan datalagringsdirektivet 

torde det således vara få som tänkte på vilka trafikuppgifter som lagrades hos operatörerna. I 
                                                
142 För mer utförlig information dessa punkter se kapitel 5-7. 
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samband med att datalagringsdirektivet har genomförts runt om i Europa har detta varit en het 

debatt i media och bland allmänheten. Detta har medfört att enskilda fått ett intresse att veta 

vad som finns registrerat om dem och kräver nu att få dessa uppgifter specificerade i 

registerutdrag från operatörerna. 

Trafikdatamängderna har ökat explosionsartat avseende all form av elektronisk 

kommunikation. Detta innebär numera att det finns många fler trafikuppgifter hos operatören 

och i princip alla sparas under ett halvår, såväl inkommande som utgående samt inte 

uppkopplade samtal 143  m.m. Rätten till rättelse och eventuellt en oinskränkt rätt till 

registerutdrag, skulle kunna innebära att samtliga dessa uppgifter skulle behöva lämnas ut till 

den registrerade. I dessa trafikuppgifter kan det bl.a. finnas många personuppgifter om andra 

personer än innehavaren av abonnemanget, mer om detta i avsnitt 8.2.2.4.  

Att behöva lämna ut alla trafikuppgifter som finns om den registrerade kan komma att 

innebära en mycket om inte omöjligt betungande arbetsuppgift för operatörerna. 144 

Datalagringsdirektivets syfte är att brottsbekämpande myndigheter i undantagsfall ska kunna 

begära dessa stora datamängder, inte att enskilda ska kunna utnyttja samma möjligheter. 

Den snabba tekniska utveckling som skett och de lagförändringar som genomförts i LEK ger 

alltså upphov till denna problematik, något som lagstiftaren inte kunde förutspå vid 

tidpunkten för LEK:s ikraftträdande. Att det för alla involverade parter finns såväl teoretiska 

som praktiska problem är inget som någon argumenterar emot. Dock råder det en stor 

osäkerhet kring hur de gällande reglerna ska tillämpas i praktiken, på såväl nationell som 

internationell nivå. 

8.2.2 Alternativa lösningar och synsätt avseende rätten till information 
Som läsaren säkert uppmärksammat medför datalagringsdirektivet och dess implementering i 

svensk nationell rätt större problem än vad berörda myndigheter och lagstiftaren kunde 

förutspå. Med denna problematik i bakhuvudet ska författaren i det följande försöka att bidra 

till resonemanget om hur dagens nationella lagstiftning kan tillämpas för att i största möjliga 

mån: minimera integritetsriskerna för berörda parter, ge den registrerade ett fullgott 

integritetsskydd, ge operatörerna en praktiskt genomförbar lösning och respektera 

lagstiftarens vilja. Författaren är väl medveten om att detta är en svår, om inte en omöjlig 

uppgift, men det är vad som eftersträvas. 

                                                
143 Inte uppkopplade samtal är när det skett ett försök till kommunikation men samtalet inte har kopplats upp, 
t.ex. att en person ringer till en annan men den senare inte svarar utan låter signalerna ringa. 
144 Se avsnitt 8.2.2.2 från sjätte stycket. 
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Avsikten är att presentera olika synsätt och eventuella lösningar. Synsätten och lösningarna är 

alternativa och den ena behöver inte utesluta den andra. Läsaren bör också ha i åtanke att den 

följande analysen är av argumenterande typ och praktiskt inriktad. Författaren tar vidare 

medvetet inte alltid ställning till de frågor som ställs. Detta har varit ett medvetet val, då 

författaren vill ge läsaren en chans att bilda sig en egen uppfattning. Dock följer i kapitel 9 ett 

försök att klargöra författarens egen mening om rättsläget. 

8.2.2.1 PuL behöver inte komplettera LEK 

Den eventuella lösningen inleds med två frågor; Kan man tolka LEK och dess tillhörande 

förordningar som att dessa redan reglerar vilken information som ska/får lämnas till den 

registrerade? Om så är fallet, innebär detta att rätten till information redan kan anses 

särreglerad i LEK och att PuL således inte behöver komplettera LEK? 

Som abonnent hos operatörerna har du i dagsläget en relativt långtgående rätt att få 

information, dels genom specificerade telefonräkningar där utgående samtal och annan 

kommunikation detaljerat beskrivs, dels enligt bestämmelser om informationsskyldighet i 

LEK.145 

Bestämmelserna om informationsskyldighet i sjätte kapitlet LEK reglerar vilken information 

som ska lämnas självmant, oftast innan själva registreringen av personuppgifterna skett. Detta 

medför att dessa bestämmelser skiljer sig markant från den informationsskyldighet som följer 

av 26 § PuL som reglerar vilken information en registrerad har rätt att få efter att registrering 

av personuppgift redan skett. Författaren gör bedömningen att operatörerna inte kan neka en 

begäran om registerutdrag med hänvisning till att den registrerade redan erhållit 

informationen vid ett tidigare skede. 

Utöver den informationsskyldighet som finns i sjätte kapitlet LEK har en registrerad (oftast 

abonnent) en rätt till specificerad telefonräkning enligt 5 kap. 7 § 1 st. 4 p. LEK. Rätten till 

specificerad telefonräkning preciseras i Post- och telestyrelsens föreskrifter om skyldighet att 

tillhandahålla specificerad telefonräkning (PTSFS 2006:3). PTS anser att det är viktigt att 

telefonräkningarna är specificerade på ett tydligt sätt så att abonnenterna lätt kan kontrollera 

sina telefonikostnader.146 Som abonnent har man även rätt att begära ospecificerad telefon-

räkning enligt 6 kap. 11 § LEK. 

                                                
145 För en detaljerad redogörelse av vilken information den registrerade självmant ska få av operatören enligt 
LEK, se avsnitt 7.3.1. 
146 PTS, Specificerad telefonräkning, ”http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Specificerad-telefonrakning/”, 
lydelse 2013-08-06. 
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Den specificerade telefonräkningen ska enligt 3 § PTSFS 2006:3 och bilaga 1, minst innehålla 

följande uppgifter: samtalsslag, antal samtal, kostnad per enhet, total samtalstid, total kostnad, 

mervärdesskatt, öppningsavgift, vidarefakturerade samtal, fasta återkommande avgifter, 

engångsavgifter, räkningsperiod och debiteringsintervall. Observera att t.ex. samtalen inte 

måste specificeras enskilt, endast hur många samtal abonnenten ringt. För en noggrannare 

specificering, t.ex. med varje ringt samtal, får operatören ta ut betalning utöver den normala 

fakturaavgiften.147 Vissa samtal är förbjudna att specificera. Detta gäller t.ex. samtal till Bris, 

kvinnojour och andra avgiftsfria samtal, normalt kopplade till ett 020-nummer. Samtal som 

operatören själv prissatt med noll kronor, t.ex. samtal inom eget nät eller samtal upp till ett 

visst belopp, bör däremot specificeras.148 Som abonnent har man inte rätt att få en specificerad 

räkning för så kallade förbetalda abonnemang, t.ex. förbetalda telefonkort eller kontantkort. 

Om en abonnent däremot har ett förbetalt abonnemang och även får en telefonräkning ska 

räkningen vara specificerad.149 

Är då dessa specificerade telefonräkningar tillräckliga för att anse rätten till information som 

tillräckligt reglerad enbart enligt bestämmelserna i LEK? En jämförelse måste således göras 

mellan informationsskyldigheten enligt 5 kap. 7 § 1 st. 4 p. LEK och 23-27 §§ PuL. 

Specificerade telefonräkningar erhåller den registrerade efter det att själva registreringen 

skett. Därav är det inte intressant att jämföra de specificerade telefonräkningarna med PuL:s 

regler om vilken information som ska lämnas frivilligt enligt 23-25 §§ PuL. En specificerad 

telefonräkning erhåller abonnenten trots att denne inte särskilt begärt detta. Således kan inte 

heller skyldigheten för operatören att lämna registerutdrag enligt 26 § PuL falla bort med 

hänvisning till att operatören redan har lämnat ut specificerade telefonräkningar.  

En mer intressant jämförelse är att se hur väl informationen i de specificerade telefon-

räkningarna stämmer överens med de krav på information som en registrerad kan begära 

enligt 26 § PuL i form av ett registerutdrag. 

Av en specificerad telefonräkning framgår en summering av de trafikuppgifter som den 

registrerade genererat vid användandet av det allmänna kommunikationsmedlet. Dock finns 

det inte något krav på att samtalen listas på uppgiftsnivå vilket är ett av kraven som ställs på 

                                                
147 Observera de ökade kostnaderna för operatörerna om en registrerad kunde begära kostnadsfria registerutdrag 
innehållande den mängden information som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK. 
148 PTS, Specificerad telefonräkning, ”http://www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Specificerad-telefonrakning/”, 
lydelse 2013-08-06. 
149 Se undantaget i 5 § PTSFS 2006:3. 
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ett komplett registerutdrag. Det finns operatörer150 som listar alla utgående samtal förutom de 

som enligt ovan inte får visas i en specificerad telefonräkning. Med denna mer omfattande 

information får abonnenten en mer komplett bild av vilka trafikuppgifter som lagrats om 

honom eller henne, dock listas inte samtal som ringts in till abonnenten. Det listas självklart 

inte heller lokaliseringsdata. Det är således mycket information som abonnenten inte erhåller i 

en specificerad telefonräkning. Möjligheten att eventuellt lämna begränsade registerutdrag 

behandlas i nästa avsnitt, varför det här inte konstateras mer än att enbart en specificerad 

telefonräkning inte når upp till de krav som ställs på ett registerutdrag enligt 26 § PuL. 

Dock kan sammantaget konstateras att de uppgifter som kunden får tillgång till i den 

specificerade telefonräkningen i stort sett stämmer överens med de uppgifter som ska sparas 

enligt 6 kap. 6 § LEK. Författaren gör bedömningen att det är rimligt att kunden får ta del av 

dessa uppgifter i ett eventuellt registerutdrag. Utlämnandet innebär sällan några 

integritetsrisker då t.ex. samtal till vissa telefonnummer inte får specificeras. 

8.2.2.2 Begränsade registerutdrag 

I detta avsnitt ska den tredje frågan som PTS ställde till Datainspektionen; ”Om 26 § PuL är 

tillämplig, ska i så fall en operatör som får en begäran om information enligt 26 § PuL, ett s.k. 

registerutdrag, lämna en fullständig lista/förteckning över samtliga poster där sökandes 

personuppgifter förkommer hos operatören?” 

Hos operatörerna finns stora mängder registrerade personuppgifter, många av dessa är 

trafikuppgifter. Dessa kommer med den snabba tekniska utvecklingen att ständigt öka. Frågan 

är då om det finns möjligheter att lämna ut begränsade registerutdrag enligt 26 § PuL?  

PTS synes i sin förfrågan till Datainspektionen göra den bedömningen att ett specificerat 

registerutdrag över lagrade trafikuppgifter inte bör ingå i ett registerutdrag. PTS har funnit 

stöd för sitt resonemang i bl.a. två tillsynsärenden från Datainspektionen. I ett tillsynsärende, 

Dnr: 1818-2008 (beslutsdatum: 2009-05-18), godtog Datainspektionen att ett kollektiv-

trafikföretag inte inkluderade resehistorik, dvs. uppgifter om resor som har gjorts med ett 

trafikkort, i ett registerutdrag. Dock krävde Datainspektionen att företaget i registerutdraget 

upplyste om att det också fanns sådana uppgifter och att den registrerade kunde begära att få 

ut även dessa. Ett liknande resonemang hade Datainspektionen i ett annat tillsynsärende, Dnr: 

687-2002 (beslutsdatum: 2002-10-28), i vilket en banks uppgifter om transaktioner och 

saldon på bankkunders konton utgjorde personuppgifter som den registrerade hade rätt att få 

                                                
150 B.la. Tele2. 
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besked om. Det fanns ett visst utrymme för att låta bli att ta med dessa detaljerade 

personuppgifter i ett registerutdrag, förutsatt att den registrerade på annat sätt redan fått 

information om det som fanns registrerat. Datainspektionens praxis liknar här vad som gäller 

enligt särskilda registerförfattningar vid myndigheters elektroniska ärendehandläggning.  

Enligt dessa registerförfattningar behöver inte personuppgifterna i de handlingar som den 

registrerade redan tagit del av och som kommit in i eller upprättats i ett ärende inte tas med i 

ett registerutdrag. Dock ska fortfarande den registrerade informeras om vilka handlingar som 

finns samt upplysas om möjligheten att få ta del av de uppgifter som utelämnats i 

registerutdraget.151 I 114 kap. 30 § Socialförsäkringsbalken uttrycks detta synsätt i klartext: 

”Personuppgifter i handlingar som kommit in i ett ärende eller upprättats i ett 

ärende behöver inte tas med i information enligt 26 § personuppgiftslagen 

(1998:204) om den registrerade tagit del av handlingens innehåll. Av 

informationen ska det dock framgå vilka sådana handlingar som behandlas. Om 

den registrerade begär information om uppgifter i en sådan handling och anger 

vilken handling som avses, ska dock informationen omfatta dessa uppgifter, om 

inte annat följer av bestämmelser om sekretess.” 

Datainspektionen har i sitt svar på PTS förfrågan gjort just bedömningen att det finns ett visst 

utrymme för en operatör att lämna ett begränsat registerutdrag, om det i registerutdraget 

framgår att uppgifter utelämnats och den registrerade upplyses om möjligheten att även få ta 

del av de uppgifter som utelämnats. 152  Således synes Datainspektionen ha en något 

annorlunda syn på frågan än PTS, dock är detta inte helt klarlagt eftersom PTS inte 

kommenterat Datainspektionens svar. 

Att enbart lämna begränsade registerutdrag och vägra att lämna ut t.ex. trafikuppgifter på 

uppgiftsnivå vid en särskild begäran om detta är enligt författarens mening en alltför 

långtgående inskränkning i rätten till information enligt 26 § PuL. Detta då det varken i praxis 

eller förarbeten finns stöd för att generellt förhindra en abonnent från att ta del av 

personuppgifterna på uppgiftsnivå. 

Att operatörerna kan komma att behöva lämna registerutdrag innehållande trafikuppgifter på 

uppgiftsnivå kan för operatörerna innebära en mycket, om inte omöjligt betungande arbets-

uppgift. Frågan är då om det skulle vara tillåtet att inskränka rätten till registerutdrag 

                                                
151 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 399. För exempel på sådan lagstiftning se t.ex. 3 
kap. 2 § lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. 
152 Dnr: 302-2013, s. 2. 



 46 

avseende trafikuppgifter p.g.a. detta? En likande fråga har setts över av Personuppgiftslags-

utredningen i SOU 2004:6.153 Utredningen föreslog att registerutdrag inte skulle behöva 

lämnas i den utsträckning detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproport-

ionerligt stor arbetsinsats. 154  Utredningen ansåg det vara särskilt betungande för 

personuppgiftsansvariga att söka fram personuppgifter om den registrerade i t.ex. större 

mängder ostrukturerat material men också när en personuppgiftsansvarig har många regelrätta 

register att söka igenom.155 

Utredningen ansåg att det skulle vara befogat och inte innebära någon egentlig och 

beaktansvärd inskränkning i integritetsskyddet att uttryckligen i PuL ange att skyldigheten att 

lämna registerutdrag inte gäller i den utsträckning det visar sig vara omöjligt eller skulle 

innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. 

Regeringen ansåg dock att någon ändring av bestämmelsen om registerutdrag inte borde 

genomföras.156 I propositionen anges att utöver införandet av en missbruksmodell157 vore det 

att gå för långt att införa ett undantag eller lättnader i skyldigheten att lämna registerutdrag. 

Regeringen hänvisar sedan till det traditionella resonemanget med vikten av rätt till 

information och rättelse, vilken funnits i svensk rätt sedan 1973 års datalag. 

Personuppgiftslagsutredningen genomfördes som sagt innan missbruksmodellen infördes i 

Sverige. Således handlade problematiken hos de personuppgiftsansvariga ofta om 

personuppgifter och registerutdrag avseende sådana uppgifter som idag faller in under 

undantaget i 5 a § PuL. Uttalandena i utredningen och propositionen om ”Översyn av 

personuppgiftslagen” kan dock vara av vikt även idag. Författaren gör bedömningen att det 

inte torde finns någon vilja varken hos lagstiftaren, myndigheter eller hos allmänheten att 

införa en generell inskränkning i rätten till registerutdrag utöver den som gäller enligt 

missbruksregeln i 5 a § PuL. 

8.2.2.3 Skyldighet att skapa nya system? 

I förarbetena till PuL anges att det inte krävs att den personuppgiftsansvarige vidtar några 

förberedande åtgärder innan en begäran om registerutdrag framställts.158 Vidare är den 

personuppgiftsansvarige bara skyldig att utnyttja de sök- och sammanställningsmöjligheter 

                                                
153 SOU 2004:6, s. 187 ff. 
154 SOU 2004:6, s. 187 ff. 
155 SOU 2004:6, s. 195. 
156 Prop. 2005/06: 173, s. 48 ff., jämför s. 40 f. 
157 Se 5 a § PuL. 
158 Prop. 1997/98:44, s. 82 f. 
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som han eller hon har tillgång till för att få fram information att lämna till den registrerade.159 

Dessa uttalanden använde regeringen i sin argumentation för att motivera att någon 

inskränkning i rätten till registerutdrag enligt 26 § PuL inte behövde införas.160 Regeringen 

ansåg att skyldigheten att lämna registerutdrag inte var någon betungande skyldighet i den 

vardagliga hanteringen av personuppgifter och att den personuppgiftsansvarige inte hade 

någon skyldighet att tillskapa t.ex. nya program eller funktioner som det i övrigt inte finns 

behov av i verksamheten.161 Dock framgår av förarbetena till PuL att en personuppgifts-

ansvarig som behandlar många personuppgifter i olika konstellationer, t.ex. Statistiska 

centralbyrån, ändå kan behöva göra stora ansträngningar för att pröva alla sök- och 

sammanställnings möjligheter som faktiskt finns. Den som samlar på sig stora mängder 

personuppgifter får som regel finna sig i att också behöva göra stora ansträngningar för att 

kunna tillgodose de registrerades grundläggande rättigheter.162 

Resonemanget i förra stycket är enligt författaren både logiskt och juridiskt korrekt avseende 

de typer av behandlingar som avsågs i utredningen, främst stora mängder ostrukturerat 

material. Dock är det inte lika enkelt att dra slutsatsen att skyldigheten för operatörerna att 

lämna ett registerutdrag avseende t.ex. trafikuppgifter inte är någon betungande skyldighet i 

den vardagliga hanteringen av personuppgifter. 

Författaren gör bedömningen att operatörerna inte behöver skapa nya system för att få fram 

information att lämna till den registrerade, operatörerna är bara skyldiga att utnyttja de sök- 

och sammanställningsmöjligheter som dessa redan har tillgång till. Dock har operatörerna 

med stor sannolikhet redan skapat dessa system för att kunna uppfylla kraven som 

datalagringsdirektivet ställer på operatörerna (se även 6 kap. 16 f § LEK). Att systemen inte 

skapades för att upprätta registerutdrag torde, enligt författarens mening, inte påverka 

bedömningen att operatörerna bör använda sig av dessa system vid en begäran om 

registerutdrag. 

Dock kan ett resonemang föras om inte operatörerna kan komma att behöva skapa system 

vilka söker igenom den stora mängden information som lagras om de registrerade hos 

operatörerna. Med största sannolikhet kommer nämligen vissa uppgifter inte att tillåtas 

lämnas ut i ett registerutdrag, mer om detta nedan i avsnitt 8.2.2.4. Dessa uppgifter behöver 

alltså strykas ur registerutdragen vilket i praktiken endast torde kunna göras om operatörerna 

                                                
159 Prop. 1997/98:44, s. 83. 
160 Se avsnitt 8.2.2.2. 
161 Prop. 2005/06: 173, s. 50. 
162 SOU 1997:39, s. 395. 
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skapar nya system eller anpassar den befintliga tekniska infrastrukturen. Frågan är då om 

detta går utöver kraven som ställs på den personuppgiftsansvarige enligt 26 § PuL? 

Författaren lämnar frågan öppen men finner ändå att frågan förtjänar att uppmärksammas. 

8.2.2.4 Uppgifter om annan än den registrerade 

Som konstaterats ovan i 8.2.2.2 kommer det antagligen att bli svårt för en operatör att lämna 

begränsade registerutdrag. Att lämna ett fullständigt registerutdrag på uppgiftsnivå som är 

lättförståeligt för den registrerade är således en skyldighet för operatören. Frågan är då om 

alla uppgifter ska lämnas ut eller om vissa ska strykas? I detta avsnitt samt i nästkommande 

ska författaren behandla denna fråga. 

Om den registrerade riskerar att få ta del av personuppgifter om andra än honom eller henne, 

innebär det allvarliga integritetsrisker. Exempelvis kan mannen som står som abonnent få 

reda på att frun har ringt till kvinnojourer eller att barn har ringt till BRIS. Det lagras även 

positionsinformation vid t.ex. mobilsamtal eller användande av mobilt internet. Om de 

registrerade skulle få tillgång till dessa, i många fall, integritetskänsliga personuppgifter, kan 

uppgifterna lätt hamna i fel händer, innebära stora integritetskränkningar och möjliggöra 

omfattande kartläggningar om andra än den registrerade själv. 

När det gäller exempelvis telefonabonnemang är problematiken att det på varje abonnemang 

kan finnas flera användare. Detta innebär t.ex. att abonnenten inte alltid behöver vara den 

registrerade. Hur ska operatören veta vilka uppgifter som gäller den som begär att få 

registerutdraget, d.v.s. hur skiljer man ut uppgifterna om den registrerade från uppgifterna om 

andra? 

I PTS förfrågan till Datainspektionen tas dessa frågor inte upp till diskussion. 

Datainspektionen har en bestämd uppfattning om att rätten till registerutdrag inte ger den 

registrerade rätt att få ett registerutdrag med personuppgifter om någon annan än sig själv. I 

kommentaren till 26 § PuL, berörs detta enligt följande: 

”Att i ett registerutdrag till en registrerad lämna ut personuppgifter om någon 

annan skulle nämligen ofta kunna vara oförenligt med de ändamål för vilka 

personuppgifterna om den andre behandlas. Det har därför ansetts klokt att före 

utlämnandet rensa registerutdraget från alla personuppgifter om andra än den 

som begärt utdraget.”163  

                                                
163 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 399. 
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Vad innebär då skyldigheten att rensa bort personuppgifter om andra än den registrerade själv 

i praktiken? Operatörerna torde först behöva sammanställa alla personuppgifter som lagrats 

om den registrerade, även de personuppgifter som lagrats enligt 6 kap. 16 a § LEK. 

Författaren gör bedömningen att de trafikuppgifter som operatörerna lagrar kommer att 

innehålla personuppgifter om andra än den registrerade själv och dessa ska således rensas bort 

innan den registrerade får ta del av registerutdraget. Datainspektionen har i sitt svar på PTS 

förfrågan också ansett att personuppgifter om andra än den registrerade ska rensas bort innan 

registerutdraget kan utlämnas till den registrerade. 164  Skyldigheten att se till att inga 

personuppgifter om andra än den registrerade lämnas ut faller på den personuppgifts-

ansvarige. Hur denna kontroll ska gå till i praktiken är inget som regleras i lag eller som 

tillsynsmyndigheten framfört några synpunkter på.  

8.2.2.5 Sekretess eller tystnadsplikt? 

Kan det i befintlig lagstiftning finnas sekretess eller tystnadsplikt som förbjuder ett 

utlämnande av t.ex. trafikuppgifter till den registrerade? 

I 27 § PuL finns det ett undantag från informationsskyldigheten (23-26 §§ PuL) vid sekretess 

eller tystnadsplikt. Om den registrerade vid en begäran om registerutdrag begär att få ta del av 

personuppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt behöver dessa uppgifter inte 

lämnas ut.165 

Av 6 kap. 20 § LEK följer att det finns en tystnadsplikt avseende uppgifter om abonnemang, 

innehållet i ett elektroniskt meddelande eller annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt 

meddelande. Tystnadsplikten gäller dock inte gentemot den som har tagit del i utväxlingen av 

ett meddelande. Tystnadsplikten gäller inte heller gentemot innehavare av ett abonnemang när 

det gäller uppgifter som inte avser innehållet i ett särskilt meddelande. I förarbetena till LEK 

anges inte närmare innebörden av dessa formuleringar, men i propositionen till den upphävda 

telelagen (1993:597) sägs följande: 

”[…] Bestämmelsen ger möjlighet för en betalningsansvarig abonnent att få 

uppgifter om t.ex. utväxlade telefonsamtal som debiteras honom. Bestämmelsen 

gör det också möjligt för en abonnent att få veta vilka uppgifter om hans 

abonnemang som finns hos ett teleföretag. Regleringen innefattar emellertid inte 

                                                
164 DI Dnr: 302-2013, s. 2 f. 
165 Se avsnitt 7.2.2.5. 
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någon skyldighet för den som driver televerksamhet att lämna ut sådana 

uppgifter.”166 

Författaren gör bedömningen att det inte torde finnas någon tystnadsplikt gentemot 

abonnenten som skulle kunna hindra möjligheten till registerutdrag. Undantaget från 

informationsskyldigheten i 27 § PuL kan alltså inte tillämpas. 

Vidare gör författaren bedömningen att de uppgifter som ursprungligen lagrades enligt 6 kap. 

5-6 §§ LEK, dvs. de uppgifter som lagrades även innan 6 kap. 16 a § LEK trädde i kraft, torde 

behöva lämnas ut enligt 26 § PuL eftersom dessa inte träffas av någon sekretess eller 

tystnadsplikt. Detta torde dock inte innebära några problem ur ett integritetsperspektiv. 

Uppgifterna ska enligt huvudregeln antingen redan ha utplånats eller avidentifierats eller bara 

sparats för fakturering och torde då inte innehålla några integritetskänsliga personuppgifter. 

Mer problematiska är de trafikuppgifter som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK. Så som 

författaren har uppfattat PTS förfrågan anser myndigheten att 6 kap. 16 c § LEK är en 

särreglering i LEK, som gäller framför PuL, vilken innebär att inte ens en abonnent eller den 

som tagit del av kommunikationen ska få ta del av dessa uppgifter.167 

PTS förefaller tolka 6 kap. 16 c § LEK som en sekretessbestämmelse eller utökning av 

tystnadsplikten gentemot kunden. I specialmotiveringen till 6 kap. 16 c § LEK klargörs att 

ingen annan behandling av personuppgifterna som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK är tillåten 

förutom att lämna ut uppgifterna till brottsbekämpande myndigheter. 168 Författaren gör 

bedömningen att bestämmelsen främst reglerar hanteringen av trafikuppgifterna som lagrats 

enligt 6 kap. 16 a § LEK, inte om behandlingen är belagd med tystnadsplikt gentemot den 

registrerade. Undantaget i 27 § PuL blir, vid en sådan tolkning, inte tillämpligt på lagringen 

av trafikuppgifter. Detta är också den tolkning som Datainspektionen gör i sitt svar på PTS 

förfrågan.169 

Om en domstol, mot förmodan, skulle anse att 6 kap. 16 c § LEK var ett undantag från 

informationsskyldigheten i PuL, är frågan om undantaget ska gälla även i de fall då det inte 

finns någon misstanke om brott? Eller om den registrerade i dessa fall fortfarande har en rätt 

till uppgifterna? Det kan enligt författarens mening anses som en allvarlig inskränkning i 

                                                
166 Prop. 1992/93:200, s. 310. 
167 PTS Dnr: 13-1208, s. 8. 
168 Prop. 2010/11:46, s. 79. 
169 DI Dnr: 302-2013, s. 4. 
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skyddet för den personliga integriteten att utan misstanke om brott vägra samtliga registrerade 

att ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos operatörerna. 

I 6 kap. 21 § 4 p. LEK finns en bestämmelse som innebär att operatören har en tystnadsplikt 

även mot den registrerade. I bestämmelsen framgår att tystnadsplikt gentemot t.ex. inneha-

varen av abonnemanget gäller för uppgifter som hänför sig till de brottsbekämpande 

myndigheternas inhämtning av uppgifter som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK. Sekretessen 

handlar således om att operatören inte får meddela kunden om att en inhämtning har skett, 

inte att själva personuppgifterna inte får ingå i ett registerutdrag. 

Såväl Datainspektionen som författaren gör bedömning att även bestämmelsen i 5 kap. 7 § 

LEK gäller framför 26 § PuL. Detta betyder att sådana samtal som är avgiftsfria för den 

uppringande abonnenten och inte får anges på dennes telefonräkning, inte heller ska anges i 

ett registerutdrag enligt 26 § PuL. 

Enligt författarens mening torde det således inte, med dagens lagstiftning, finnas någon 

uttrycklig sekretess eller tystnadsplikt som helt förbjuder den registrerade att i ett 

registerutdrag få ta del av de personuppgifter som lagras enligt LEK. Observera dock de ovan 

nämnda undantagen i 6 kap. 21 § 4 p. LEK samt 5 kap. 7 § LEK. 

8.2.2.6 Ostrukturerat material eller löpande text 

Som nämnts i avsnitt 7.2.2.3 har behandling av personuppgifter i sådant ostrukturerat material 

som avses i 5 a § PuL undantagits från skyldigheten att lämna den registrerade ett 

registerutdrag. Frågan är då om de personuppgifter som behandlas hos operatörerna kan 

definieras som ostrukturerat material? 

Enligt 5 a § PuL ska bestämmelserna i 9, 10, 13–19, 21–26, 28, 33, 34 och 42 §§ inte 

tillämpas på behandling av personuppgifter som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en 

samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter 

eller sammanställning av personuppgifter. När det gäller både de statiska kunduppgifterna 

samt trafikuppgifter torde dessa ingå i en samling av personuppgifter som strukturerats för att 

underlätta sökning eller sammanställning av personuppgifter. Faktum är att alla dessa 

uppgifter har som funktion att vara sök- och identifierbara. Därav faller dessa inte in under 5 a 

§ PuL såsom ostrukturerat material. 

I 26 § 3 st. PuL finns ytterligare ett undantag från informationsskyldigheten och rätten till 

registerutdrag för personuppgifter i löpande text som inte fått sin slutliga utformning när den 

registrerade gör sin ansökan eller som utgör minnesanteckning. Som uppmärksammats även i 
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avsnitt 7.2.2.3 skiljer sig detta undantag från ostrukturerat material och får betydelse enbart 

när den löpande texten inte faller in under 5 a § PuL.170 Löpande text definieras i förarbetena 

som text som inte har strukturerats på så sätt att sökning av personuppgifter underlättas.171 

Författaren gör bedömningen att detta undantag inte torde bli tillämpligt avseende 

personuppgifter som behandlas enligt LEK. Särskilt tydligt är detta avseende de trafikuppgif-

ter som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK. Det är nämligen enligt 6 kap. 16 f § LEK lagstadgat 

att dessa uppgifter enkelt ska kunna sökas fram och utan dröjsmål kunna lämnas ut till en 

brottsbekämpande myndighet. 

8.2.2.7 Förändrad lagstiftning 

Hittills har analysen till stor del handlat om hur författaren tolkar dagens lagstiftning och de få 

traditionella rättskällor som finns att tillgå. Följande avsnitt om förändrad lagstiftning får av 

dess natur såsom argumentation kring de lege ferenda en spekulativ och av författaren 

personligt färgad prägel. Därför uppmanas läsaren att läsa det följande avsnittet med detta i 

åtanke. 

Det finns i 27 § PuL ett undantag från informationsskyldigheten och rätten till registerutdrag i 

den utsträckning det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning. En lösning på 

problematiken kring rätten till information om lagrade trafikuppgifter är att genom en 

förändrad lagstiftning, då närmast förändringar i LEK, uttryckligen reglera frågor kring rätten 

till information. Hur denna förändring kan se ut i praktiken får till stor del lämnas till 

lagstiftaren, men nedan följer ett försök att utreda hur problematiken skulle kunna regleras. 

PTS ville i sin förfrågan till Datainspektionen, så som författaren tolkar det, med stöd av 6 

kap. 16 c § LEK utläsa en form av sekretess eller tystnadsplikt som förbjuder operatörerna 

lämna ut uppgifter som lagrats enligt 6 kap. 16 a § LEK.  

Att istället uttryckligen reglera rätten till information och inskränka rätten för den registrerade 

att erhålla trafikuppgifter som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK kan lösa mycket av 

problematiken. Detta av flera anledningar; Det kräver ingen tolkning av den nuvarande 

lagstiftningen, en tolkning som kan komma att ändras vid t.ex. domstolsprövning. Det kräver 

heller inga förändringar av den nuvarande lagstiftningen utöver den uttryckliga 

inskränkningen. PuL skulle fortfarande kunna fylla ut LEK på samma sätt som lagstiftaren 

ursprungligen torde ha avsett genom bestämmelsen i 6 kap. 2 § LEK. Den registrerade skulle 

fortfarande ha möjlighet att begära rättelse enligt reglerna i PuL. De personuppgifter som 
                                                
170 Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen: en kommentar, s. 407. 
171 SOU 1997:39, s. 391. För närmare definition av löpande text se SOU 1996:40, s. 166 f. 
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skulle behöva lämnas ut är statiska kunduppgifter och t.ex. trafikuppgifter som lagras för att 

kunna fakturera kunden. De uppgifter som skulle kunna vara integritetskänsliga har redan 

antingen utplånats eller avidentifierats eller får enligt den nya inskränkningen inte lämnas ut 

till den registrerade. 

Frågan är då om en sekretess eller tystnadsplikt gentemot den registrerade skulle vara tillåten 

enligt såväl svensk rätt som enligt europarätten? 

Datalagringsdirektivet reglerar inte rätten till information för den registrerade. I skäl 15 i 

datalagringsdirektivet anges att dataskyddsdirektivet och kommunikations-

dataskyddsdirektivet är fullt tillämpliga på uppgifter som lagras enligt datalagringsdirektivet. 

I artikel 15 punkt 1 i kommunikationsdataskyddsdirektivet anges att:  

”[m]edlemsstaterna får genom lagstiftning vidta åtgärder för att begränsa 

omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som anges i artikel 5, artikel 6, 

artikel 8.1, 8.2, 8.3 och 8.4 och artikel 9 i detta direktiv när en sådan begränsning 

i ett demokratiskt samhälle är nödvändig, lämplig och proportionell för att skydda 

nationell säkerhet (dvs. statens säkerhet), försvaret och allmän säkerhet samt för 

förebyggande, undersökning, avslöjande av och åtal för brott eller vid 

obehöriganvändning av ett elektroniskt kommunikationssystem enligt artikel 13.1 

i direktiv 95/46/EG. […]” 

Uttryckligen tillåter således kommunikationsdataskyddsdirektivet att undantag får göras från 

de i citatet uppräknade artiklarna. Frågan är då om man ska tolka detta som att det inte är 

tillåtet att göra undantag från andra rättigheter och skyldigheter, om dessa t.ex. inte framgår 

av direktivet. Enligt författarens mening torde inte så vara fallet. Rätten till information eller 

rättelse regleras inte i kommunikationsdataskyddsdirektivet. Istället anges i skäl 10 till 

kommunikationsdataskyddsdirektivet att dataskyddsdirektivet är tillämpligt på området för 

elektronisk kommunikation, i synnerhet beträffande alla frågor avseende skydd av 

grundläggande fri- och rättigheter som inte särskilt omfattas av bestämmelserna i direktivet, 

inbegripet den registeransvariges skyldigheter och enskilda personers rättigheter. Således 

torde dataskyddsdirektivet, likt hur PuL kompletterar LEK, komplettera kommunikations-

dataskyddsdirektivet avseende rätten till registerutdrag och rättelse. Det är därför i 

dataskyddsdirektivet man får söka ledning i om ett undantag från informationsskyldigheten är 

tillåten eller inte.  
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I artikel 13 i dataskyddsdirektivet får medlemsstaterna genom lagstiftning vidta åtgärder för 

att begränsa omfattningen av de skyldigheter och rättigheter som anges i bl.a. artikel 12 

(rätten till information). Detta under förutsättning att en begränsning är en nödvändig åtgärd 

med hänsyn till: statens säkerhet, försvaret, allmän säkerhet och förebyggande, undersökning, 

avslöjande av brott eller åtal för brott m.m.172 Datalagringsdirektivet och i förlängningen 

också 6 kap. 16 a-f §§ LEK finner sin lagliga grund bl.a. i artikel 13 i dataskyddsdirektivet.   

Författaren gör bedömningen att det åtminstone torde vara lagtekniskt möjligt att stifta ett 

uttryckligt undantag från rätten till information om de trafikuppgifter som lagrats enligt 6 kap. 

16 a § LEK. Författaren gör vidare bedömningen att det också torde vara rättspolitiskt möjligt 

att motivera ett undantag med hänsyn till hur integritetskänslig informationen är och hur 

orimlig arbetsbördan skulle bli m.m. Dock kan ett undantag vara politiskt riskabelt då en 

inskränkning i den registrerades rätt till information ses som kontroversiellt inom svensk rätt. 

Att förändra lagstiftningen, med största sannolikhet regleringen i LEK, torde dock inte vara 

den lösning som varken Datainspektionen, PTS eller operatörerna anser vara mest fördelaktig 

eftersom lagstiftning tar tid och resurser och en lösning på problematiken bör nås så fort som 

möjligt. 

8.2.3 Alternativa lösningar och synsätt avseende rätten till rättelse 
I detta avsnitt ska författaren försöka besvara den tredje punkten i PTS förfrågan till 

Datainspektionen; Är en operatör skyldig att på begäran av en registrerad vidta rättelse 

avseende den registrerades trafikuppgifter? Inledningsvis presenteras den syn som PTS 

angivit i sin förfrågan, detta för att ge en alternativ syn på frågan jämfört med författarens 

egen.173 

PTS menar i sin förfrågan att rätten till rättelse 

”[…] endast gäller statiska personuppgifter som behandlas av operatören och 

inte sådana uppgifter, däribland personuppgifter, som genereras eller behandlas 

för att generera elektronisk kommunikation. Om den registrerade skulle ha en 

sådan rättighet skulle t.ex. en person som begått något brott direkt efter brottet 

kunna höra av sig till operatören för att få ut en lista över när denne 

kommunicerat samt med vem och därefter kräva rättelse av uppgifterna. Det torde 

också kunna innebära svåra bevisproblem att avgöra huruvida uppgifterna är 

                                                
172 I artikel 13 anges flera giltiga skäl, men dessa har utelämnats då dessa inte är relevanta för den aktuella 
frågeställningen. 
173 Observera att PTS begäran om samråd uttryckligen endast innehåller PTS preliminära bedömning. 
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felaktiga eller inte och det bör inte vara upp till en operatör att ifrågasätta eller 

stå emot en sådan begäran om rättelse.”174 

Som konstaterats enligt 7.3.2 finns det enligt LEK en uttrycklig möjlighet för den registrerade 

att begära rättelse avseende behandlingar av personuppgifter enligt LEK. Författarens 

bedömning är också att 28 § PuL om rättelse m.m. av personuppgifter som behandlats i strid 

med LEK och PuL även gäller trafikuppgifter. Detta är även den bedömning som 

Datainspektionen gjorde i sitt svar på PTS förfrågan.175 

Att den registrerade har en rätt till rättelse torde vara klart. Det är mer oklart vad denna 

rättighet innebär i praktiken, vilka fel kan rättas och hur ska bedömningen om en uppgift är 

felaktig eller inte gå till? 

En personuppgift ska rättas när den har behandlats felaktigt. All behandling av 

personuppgifter är felaktig om den strider mot den lagstiftning som reglerar behandlingen, 

dvs. mot PuL eller (i detta fall) LEK. Något förenklat kan man dela in de felaktiga 

personuppgifterna i två grupper; (1) Personuppgifter som är oriktiga till sitt innehåll, dvs. felet 

finns inbyggt i uppgifterna, s.k. oriktiga uppgifter och (2) personuppgifter som, oavsett om de 

är korrekta eller inte, används på ett felaktigt sätt, s.k. oriktigt användande.176 

Bedömningen om en personuppgift används på ett oriktigt sätt får göras mot bakgrund av 

vilka bestämmelser som gäller för en viss behandling. Det är alltså lagstiftningens innehåll 

som är avgörande.177 Exempel på oriktigt användande kan vara att en personuppgift används 

på ett sätt som är oförenligt med de ändamål för vilket den samlades in. 

En begäran om rättelse av trafikuppgifter torde oftast ske med hänvisning till att det är 

oriktiga uppgifter som en operatör har lagrat. Det är också oriktiga trafikuppgifter som torde 

vålla såväl praktiska som juridiska svårigheter. Frågan är då, vad är en riktig respektive 

oriktig personuppgift enligt PuL? En uppgift anses vara riktig om den stämmer överens med 

de verkliga förhållandena. Svårigheten är dock ofta att bestämma vilka de verkliga 

förhållandena är som den registrerade uppgiften ska stämma överens med. 

Registerförfattningsutredningen uttryckte att man bör ha som utgångspunkt att en uppgift, 

trots att den inte återger en korrekt bild av ett sakförhållande, inte är oriktig i den bemärkelsen 

att den ska rättas, om uppgiften korrekt återger ett händelseförlopp och dessutom behövs i 

                                                
174 PTS Dnr: 13-1208, s. 7. 
175 DI Dnr: 302-2013, s. 3. 
176 SOU 1999:105, s. 285. 
177 SOU 1999:105, s. 285. 
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verksamheten.178 Denna bedömning måste göras mot bakgrund av de primära ändamålen för 

en databas.179 

Författaren gör bedömningen att när det gäller trafikuppgifter som loggar elektronisk 

kommunikation är dessa närmast att betrakta som digitala bevis. Trafikuppgifterna behöver i 

den egenskapen inte återge en korrekt bild av ett sakförhållande, men ändå inte vara att 

betrakta som oriktiga eftersom uppgiften korrekt återger ett händelseförlopp i verksamheten 

och denna behövs i verksamheten just som bevis för vad som skett. Även om det t.ex. skett en 

felkoppling torde det inte vara ett fel i PuL:s mening om själva loggen i sig är korrekt trots att 

själva användandet av tjänsten har blivit felaktig.  

Författaren gör därför bedömningen att trafikuppgifter i de allra flesta fall inte torde kunna bli 

föremål för rättelse. En tänkbar situation då rättelse skulle kunna vara aktuellt är om 

databasen i sig varnar för att en uppgift registrerats på felaktigt sätt, dock torde detta inte vara 

så i majoriteten av fall. 

För det fall den registrerade skulle kunna begära rättelse av trafikuppgifter är frågan vem som 

har bevisbördan? Som framgått av avsnitt 6.2.2 är det vid en tvist den personuppgifts-

ansvarige som generellt sett har bevisbördan för att en uppgift är korrekt. Dock finns det i 

praxis avvikelser från denna fördelning av bevisbördan; När det gäller uppgifter i 

folkbokföringen har såväl Skatteverket som kammarrätten fastslagit att utgångspunkten bör 

vara att uppgifterna är korrekta och att den registrerade själv ska visa att uppgifterna är 

felaktiga.180 Presumtionen att uppgifterna är korrekta motiveras med att den behövs för att 

stabiliteten och tillförlitligheten i folkbokföringen ska kunna bevaras. En registrerad uppgift 

bör normalt sett inte ändras, eftersom det kan få stora följder i flera olika avseenden. 

Författaren gör bedömningen att detta resonemang även är lämpligt avseende de 

trafikuppgifter som operatörerna lagrar enligt LEK och datalagringsdirektivet. Den 

registrerade bör således ha bevisbördan för att en lagrad trafikuppgift är felaktig. 

                                                
178 SOU 1999:105, s. 285 f. 
179 SOU 1999:105, s. 285 f. 
180 Se t.ex. Kammarrätten i Jönköping mål nr: 1310-10; Kammarrätten i Sundsvall mål nr: 2982-09 (vilken 
hänvisar till flera andra domar). 
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8.3 Ett europarättsligt perspektiv – Mål C-46/13 H 

8.3.1 Bakgrund 
I EU-domstolen finns det för närvarande ett mål, C-46/13 H, som behandlar frågan om en 

registrerad kan få tillgång till det som lagras enligt datalagringsdirektivet. 

Den klagande är en abonnent till en österrikisk internetoperatör. I juni 2012 skrev han till 

internetoperatören och begärde att få tillgång till de uppgifter som lagrats om honom enligt 

datalagringsdirektivet. Internetoperatören nekade honom tillgång, dock erbjöd sig operatören 

att beskriva vilken typ av data som lagrades. 

Den klagande vände sig då till den österrikiska dataskyddsmyndigheten och hävdade att hans 

rätt att få tillgång till information hade åsidosatts av operatören. Operatören hävdade i sin tur 

att lagstiftaren hade begränsat tillgången till informationen till brottsbekämpande myndigheter 

och att EU:s datalagringsdirektiv hade utgått från att lagring av uppgifter var en nödvändig 

åtgärd för tillämpningen av artikel 8 i Europakonventionen. 

Den österrikiska dataskyddsmyndigheten visste inte hur de skulle besvara frågan och 

beslutade i en begäran om förhandsavgörande att hänskjuta tre frågor till EU-domstolen. 

8.3.2 Frågor till EU-domstolen 
1. Ska artikel 7 c i datalagringsdirektivet tolkas så, att en fysisk person vars 

uppgifter har lagrats i den mening som avses i direktivet inte omfattas av kretsen 

"särskilt bemyndigad personal" i den mening som avses i direktivet, och inte har 

rätt att få tillgång till de egna uppgifterna från en leverantör av allmänt 

tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna 

kommunikationsnät? 

2. Ska artikel 13.1 c och d i dataskyddsdirektivet tolkas så, att den rätt som en 

fysisk person vars uppgifter har lagrats i den mening som avses i datalagrings-

direktivet har enligt artikel 12 a i detta direktiv, att få tillgång till de egna 

uppgifterna från leverantören av allmänt tillgängliga elektroniska 

kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät, kan nekas eller 

inskränkas? 

3. För det fall att fråga 1 åtminstone delvis ska besvaras jakande: 

Är artikel 7 c i datalagringsdirektivet förenlig med den grundläggande rättigheten 

enligt artikel 8.2 andra meningen i rättighetsstadgan, och därmed giltig? 
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Målet är enligt InfoCuria fortfarande pågående. För aktuell status se: 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-46/13 

Den österrikiska dataskyddsmyndigheten fann också i det aktuella fallet en situation där 

personliga data samlades in om individuella, utan någon särskild orsak och utan någon 

misstanke om brott. De uttryckte en oro över detta och hänvisade i sin argumentation till EU-

domstolen till de frågor som den österrikiska författningsdomstolen ställt till EU-domstolen i 

mål C-594/12. Även detta mål är pågående och kan därför inte ge någon klarhet i hur EU-

domstolen tolkar datalagringsdirektivet i de aktuella frågorna. 

8.3.3 Rätten till information och rättelse avseende trafikuppgifter ur ett 
europarättsligt perspektiv 
I följande avsnitt behandlas rätten till information och rättelse ur ett europarättsligt perspektiv. 

Som även framgår i avsnitt 3.5 föregicks dataskyddsdirektivet av ett antal dokument och 

förslag. Dessa dokument har inte samma betydelse för tolkningen av direktivet som de 

svenska förarbetena har för tolkningen av svensk lag. Eftersom dataskyddsdirektivet på så sätt 

saknar egentliga förarbeten finns det inte mycket att stödja en tolkning av direktivet på, 

förutom själva texten i direktivet, inklusive dess ingress. I förarbetena till PuL anges att innan 

EU-domstolen har fastslagit i sin praxis hur direktivet ska tolkas kan det vara svårt att veta 

hur direktivet och PuL både ska tolkas och tillämpas.181  

Genom lagen om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (SFS 2012:127) 

implementerades datalagringsdirektivet i LEK och ändrade lydelsen av 6 kap. 1 och 5 §§ LEK 

samt införde sju nya paragrafer, 6 kap. 3 a och 16 a-f §§ LEK. Mer om lagstiftningsprocessen 

samt det materiella innehållet i LEK finns ovan i avsnitt 4.5 och 4.5.1. Då 6 kap. 16 a-f §§ 

LEK är uttryck för den svenska implementeringen av datalagringsdirektivet är det intressant 

att belysa dessa paragrafer i ljuset av vad artiklarna och skälen i datalagringsdirektivet 

föreskriver. 

I artikel 7 c i datalagringsdirektivet anges att: 

”Uppgifterna skall omfattas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, 

för att säkerställa att tillgång till dem endast ges särskilt bemyndigad personal.” 

Frågan är om artikeln ska tolkas som att den hamnar i konflikt med operatörernas skyldighet 

att ge registrerade tillgång till de uppgifter som operatörerna behandlar om dem. Citatet skulle 

                                                
181 Se avsnitt 3.5 och Prop. 1997/98:44, s. 38. 
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kunna tolkas som att ingen annan än särskilt bemyndigad personal får tillgång till uppgifterna, 

d.v.s. den registrerade skulle inte ha en rätt att ta del av sina egna uppgifter. 

För detta talar en tolkning utifrån ändamålet med datalagringsdirektivet, att säkra 

informationen för de brottsbekämpande myndigheterna. Ändamålet skulle riskera att gå 

förlorat om den registrerade fick ta del av informationen eftersom den registrerade på olika 

sätt skulle kunna försvåra arbetet för de brottsbekämpande myndigheterna, genom att t.ex. 

begära rättelse av uppgifterna. 

Mot detta talar dock första meningen i artikel 7 i datalagringsdirektivet där det framgår att 

principerna i artikel 7 a-d ska respekteras utan att det påverkar tillämpningen av de 

bestämmelser som antagits i enlighet med dataskyddsdirektivet och kommunikations-

dataskyddsdirektivet. I skäl 15 i datalagringsdirektivet framgår vidare att:  

”Direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG är fullt tillämpliga på uppgifter som 

lagras i enlighet med detta direktiv”.  

Enligt författarens mening talar detta för att den registrerade ska ha rätt till de grundläggande 

principer som finns i dataskyddsdirektivet avseende rätten till information och rättelse. Det 

talar också för att såväl PuL som LEK ska tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt 

6 kap. 16 a-f §§ LEK. 

Frågan är om tolkningen av skyldigheterna i dataskyddsdirektivet kan falla inom direktivets 

eget undantag i artikel 13? För medan artikel 12 behandlar den registrerades rätt att få tillgång 

till information, kan medlemsstaterna inrätta undantag eller begränsningar enligt artikel 13 

med hänsyn till allmän säkerhet (artikel 13 c) eller förebyggande, undersökning eller 

avslöjande av brott eller åtal för brott etc. (artikel 13 d). Frågan är då om artikel 7 c i 

datalagringsdirektivet kan anses vara ett sådant undantag? 

Författaren gör bedömningen att Artikel 7 c, likt 6 kap. 16 c § LEK, reglerar hur 

personuppgifterna ska behandlas för att garantera att ingen obehörig får ta del av uppgifterna. 

Artikel 7 c i datalagringsdirektivet begränsar inte, varken läst ensam eller tillsammans med 

artikel 12-13 i dataskyddsdirektivet, den rätt till information som den registrerade har enligt 

dataskyddsdirektivet. 

Om artikel 7 c i datalagringsdirektivet skulle hindra en registrerad från att få ta del av 

informationen, uppstår följande fråga; Är artikel 7 c i datalagringsdirektivet förenlig med den 

grundläggande rättigheten som framgår enligt artikel 8.2 andra meningen i rättighetsstadgan, 

och därmed giltig? 
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Artikel 8.2 andra meningen anger: 

”Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller 

henne och att få rättelse av dem.” 

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, blev rättighetsstadgan 

juridiskt bindande för unionens institutioner och medlemsstater när unionsrätten tillämpas. 

Rättighetsstadgan är också primärrätt och jämställd med fördragen och har företräde framför 

svensk rätt samt är omedelbart gällande. Frågan om artikel 7 c i datalagringsdirektivet är 

förenlig med den grundläggande rättigheten enligt artikel 8.2 andra meningen i rättighets-

stadgan lämnas av författaren öppen men finner ändå att frågan förtjänar att uppmärksammas. 

Som konstaterats ovan är det svårt att veta hur direktiven ska tolkas och tillämpas innan 

frågan har prövats i EU-domstolen. Det är också svårt att dra några slutsatser kring vilka 

konsekvenser gemenskapsrätten kan få för den svenska rättstillämpningen av datalagrings-

direktivet och 6 kap. 16 a-f §§ LEK. Ett avgörande i målet C-46/13 H är önskvärt och kan ge 

en god vägledning, men observera att målet härrör från en annan medlemsstat och annan 

nationell lagstiftning. I Sverige kompliceras saken ytterligare av att vi har två separata 

lagstiftningar, PuL och LEK, och två tillsynsmyndigheter, Datainspektionen och PTS. 
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9. Sammanfattning, slutsatser och egna kommentarer 
I detta avslutande kapitel presenteras en kortfattad sammanfattning av de viktigaste 

slutsatserna som framkommit i denna uppsats. Härigenom görs ett försök att besvara de två 

centrala frågorna som såväl Datainspektionen, PTS, operatörer som enskilda önskar få svar 

på; Om en registrerad (sannolikt en abonnent) framställer en begäran om registerutdrag, hur 

ska operatören i praktiken hantera detta? Samt hur ska operatören förhålla sig till en begäran 

om rättelse av trafikuppgift? Detta kapitel innehåller även vad som kan betecknas som 

författarens råd till de berörda parterna om hur de ska agera, åtminstone fram till dess att EU-

domstolen kan komma att avgöra hur t.ex. datalagringsdirektivet ska tolkas. 

9.1 Har den registrerade en rätt att begära registerutdrag och kräva 
rättelse? 
Eftersom PuL är subsidiär gäller annan lag eller förordning om denna avviker från PuL. LEK 

reglerar vissa typer av behandlingar av personuppgifter. I LEK framgår uttryckligen att PuL 

ska gälla om inte annat följer av LEK. Detta gör att statiska kunduppgifter som finns i 

kundregister hos operatörerna regleras enligt PuL:s regler och att Datainspektionen är tillsyns-

myndighet. Om operatörerna är konsekventa och håller isär trafik- och kunduppgift torde inte 

dessa vålla några större praktiska problem. LEK reglerar dock även andra behandlingar av 

personuppgifter, t.ex. lagring av trafikuppgifter. 

I 6 kap. 2 § 2 st. LEK anges uttryckligen att bestämmelserna om rättelse och skadestånd i PuL 

gäller även vid behandling av personuppgifter enligt LEK. Formuleringen är en lagteknisk 

nödvändighet för att möjliggöra att rättelse och skadestånd såväl i teorin som i praktiken kan 

tillämpas vid tillämpning av andra författningar än PuL. Eftersom denna bestämmelse 

uttryckligen är intagen i LEK kan förmodas att lagstiftaren, i alla fall vid tidpunktens när 

lagen trädde i kraft, ville att bestämmelserna om rättelse och skadestånd skulle kunna 

tillämpas även vid behandlingar som faller in under LEK:s tillämpningsområde.  

Förarbetena till LEK anger att PuL kan tillämpas om LEK inte särreglerar frågan. Författaren 

drar precis som Datainspektionen slutsatsen att PuL ska tillämpas i sin helhet när annat inte är 

föreskrivet i LEK. Detta synsätt torde inte anses uppseendeväckande med tanke på att 

liknande lagtekniska formuleringar och tolkningar är vanliga i andra speciallagar vilka också 

är primära i förhållande till den subsidiära PuL.  

Eftersom den registrerade har en uttrycklig rätt att begära rättelse även vid behandling enligt 

LEK, bör denne också ha en rätt att få information om vad som är registrerat om 
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honom/henne för att kunna tillvarata sin rätt till rättelse. Utan en rätt till registerutdrag är 

rätten till rättelse enligt författarens mening tämligen tandlös. Med hänvisning till att PuL ska 

tillämpas i sin helhet när annat inte är föreskrivet i LEK har den registrerade således en rätt att 

enligt 26 § PuL begära ett registerutdrag av operatören. 

Om en registrerad framställer en begäran om registerutdrag till en operatör ska denne i 

egenskap av personuppgiftsansvarig först meddela om personuppgifter behandlas om den 

sökande eller inte. Om personuppgifter behandlas har den registrerade rätt att få skriftlig 

information om: vilka uppgifter som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, 

ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som 

uppgifterna lämnas ut. Informationen bör lämnas på uppgiftsnivå. 

9.2 Vilka uppgifter ska lämnas ut i registerutdraget? 
De statiska kunduppgifterna ska naturligtvis tas med i registerutdraget då samtliga är att 

betrakta som personuppgifter enligt PuL. De trafikuppgifter som lagras enligt 6 kap. 6 § LEK 

samt de trafikuppgifter som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK är också att betrakta som 

personuppgifter och ska lämnas ut i ett registerutdrag om det inte finns undantag såsom 

sekretess eller tystnadsplikt.  

Enligt författarens mening torde det inte, med dagens lagstiftning, finnas någon uttrycklig 

sekretess eller tystnadsplikt som helt förbjuder den registrerade att i ett registerutdrag få ta del 

av de personuppgifter som lagras enligt LEK. I 6 kap. 21 § 1 st. 4 p. LEK finns dock en 

bestämmelse som innebär att operatören har en tystnadsplikt även mot den registrerade. 

Tystnadsplikten innebär att operatören inte får meddela den registrerade om att en inhämtning 

av uppgifter har skett. Författarens bedömning är att även bestämmelsen i 5 kap. 7 § LEK 

gäller framför 26 § PuL. Detta betyder att sådana samtal som är avgiftsfria för den 

uppringande abonnenten och inte får anges på dennes telefonräkning, inte heller ska anges i 

ett registerutdrag enligt 26 § PuL. 

Rätten till registerutdrag ger inte den registrerade en rätt att få ett registerutdrag med 

personuppgifter om någon annan än sig själv. Operatörerna torde först behöva sammanställa 

alla personuppgifter som lagras om den registrerade, även de personuppgifter som lagras 

genom trafikdatalagring enligt 6 kap. 16 a § LEK. Trafikuppgifterna kommer innehålla 

personuppgifter om andra än den registrerade själv och dessa ska rensas bort innan den 

registrerade får ta del av registerutdraget. Skyldigheten att se till att inga personuppgifter om 

andra än den registrerade lämnas ut faller på den personuppgiftsansvarige. 
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Såväl Datainspektionen som författaren har gjort bedömningen att det också finns ett visst 

utrymme för en operatör att lämna ett begränsat registerutdrag om det i registerutdraget 

framgår att uppgifter utelämnats och den registrerade upplyses om möjligheten att även få ta 

del av de uppgifter som utelämnats. Konsekvensen kommer i praktiken annars bli att mycket 

stora mängder personuppgifter måste utlämnas vid en begäran om registerutdrag, vilket för 

operatörerna kan komma att bli en mycket betungande arbetsuppgift.182 

9.3 Hur ska en operatör hantera en begäran om rättelse? 
En operatör som får en begäran om rättelse ska skyndsamt utreda om begäran är befogad och 

om så är fallet vidta rättelse. Hur omfattande utredningen ska vara beror på vilka 

anmärkningar som den registrerade framställt. En förutsättning för rättelse är att person-

uppgifter behandlas i strid mot PuL eller (i detta fall även) LEK. Ett skäl kan vara att 

personuppgiften är felaktig. Det torde normalt inte vara några problem att avgöra om de 

statiska kunduppgifterna är felaktiga eller inte. Således orsakar inte dessa några problem för 

operatörerna så länge de inte inkluderar trafikuppgifter i sin definition av kunduppgift. 

Frågan är om operatören även kan behöva rätta lagrade trafikuppgifter? Författaren gör 

bedömningen att trafikuppgifter i de allra flesta fall inte torde kunna bli föremål för rättelse. 

Ändamålet med lagringen av trafikuppgifter i LEK är att dessa ska avspegla vad som skett i 

verkligheten och fungerar således som en logg och bevis för den tekniska kommunikation 

som skett. Även om det t.ex. skett en felkoppling torde det inte vara ett fel i PuL:s mening om 

själva loggen i sig är korrekt trots att själva användandet av tjänsten har blivit felaktig. En 

tänkbar situation då rättelse skulle kunna vara aktuellt är om databasen i sig varnar för att en 

uppgift registrerats på felaktigt sätt, dock torde det inte vara så i majoriteten av fall. 

9.4 En blick framåt 
Författaren vågar påstå att varken operatörerna, PTS, Datainspektionen eller de brotts-

bekämpande myndigheterna menar att den registrerade bör kunna begära att få ta del av den 

information som ska lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK. Rätten till information om vilka 

trafikuppgifter som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK innebär ofta större integritetsrisker än vad 

rätten skyddar den personliga integriteten; För att nämna ett exempel riskerar mängder av 

personuppgifter om andra än den registrerade att lämnas ut. En rätt till information om 

trafikuppgifterna kan också underminera och försvåra de brottsbekämpande myndigheternas 

verksamhet. Det medför också stora kostnader och ger en ökad arbetsbelastning för 

                                                
182 Jfr att operatören idag får ta ut betalning utöver den normala fakturaavgiften om abonnenten vill ha en lista på 
varje ringt samtal i sin specificerade telefonräkning. 
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operatörerna. Listan på nackdelar är enligt författarens mening längre än listan med fördelar. 

De allra flesta torde vara överens om att rätten till registerutdrag och rättelse av 

trafikuppgifter som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK inte är lämplig eller att rätten behöver 

begränsas.  

Av de föregående avsnitten i detta kapitel framgår dock att den registrerade med största 

sannolikhet har en rätt till såväl registerutdrag som rättelse av personuppgifter som operatören 

lagrar, inkluderat trafikuppgifter enligt 6 kap. 16 a § LEK. Rättsutvecklingen har så att säga 

inte hängt med den snabba utvecklingen inom detta område. I såväl nationell rätt som i de 

europarättsliga direktiven lever äldre tankesätt kvar kring vilka rättigheter registrerade bör ha. 

Att det inte alltid kanske är lämpligt att ge registrerade dessa rättigheter är något som till 

synes har gått lagstiftaren förbi avseende dessa mycket omfattande trafikuppgifter.  

Författaren inser att ett införande av inskränkningar i rätten till information är kontroversiellt 

och politiskt riskabelt. I detta fall torde en inskränkning dock vara nödvändig. Författaren 

förespråkar en genomgång av den gällande lagstiftningen och att lagstiftaren bör utreda 

möjligheterna att införa ett undantag från rätten att begära registerutdrag av uppgifterna som 

lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK och datalagringsdirektivet. 

Ett avgörande i målet C-46/13 H är önskvärt och torde kunna ge en god vägledning. 

Observera dock att målet härrör från en annan medlemsstat och annan nationell lagstiftning. I 

Sverige kompliceras saken ytterligare av att vi har två separata regelverk, PuL och LEK, och 

två tillsynsmyndigheter, Datainspektionen och PTS. Som konstaterats ovan är det svårt att 

veta hur direktiven ska tolkas och tillämpas innan frågan har prövats i EU-domstolen. Det är 

också svårt att dra några slutsatser kring vilka konsekvenser gemenskapsrätten kan få för den 

svenska rättstillämpningen av datalagringsdirektivet och 6 kap. 16 a-f §§ LEK.  

Datalagringsdirektivet har en spännande framtid framför sig och i EU-domstolen finns frågor 

som rör allt från direktivets överlevnad till dess tillämpning. Det kommer också bli intressant 

att se hur den föreslagna dataskyddsförordningen utvecklas och hur denna kan komma att 

påverka tolkning och tillämpning av datalagringsdirektivet. 
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