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1 Introduktion 

1.1 Inledande ord 
Lagring av data om elektronisk kommunikation har tidigare varit föremål för diskussioner i 

Sverige. Regler om lagring av så kallade trafikuppgifter finns inom det svenska rättssystemet 

och utökades i och med ett EU-direktiv från 2006. Diskussioner om datalagring har nyligen 

återupptagits på grund av en dom från EU-domstolen som ogiltigförklarade direktivet med 

motiveringen att det innebar ett omfattande och allvarligt intrång i personlig integritet. De 

svenska bestämmelser om datalagring har därför återigen varit föremål för diskussioner 

eftersom de bygger till stor del på det ogiltigförklarade direktivet. 

 

1.2 Syfte 
Denna uppsats har som syfte att utvärdera proportionalitet och tillförlitlighet av den svenska 

datalagringsregleringen. För att kunna göra detta ska datalagringsreglerna examineras utifrån 

dess två mål nämligen brottsbekämpning och skyddet av personlig integritet. Dessa mål är 

ofta motstridiga och en noggrann avvägning måste därför göras av lagstiftaren för att nå ett 

balanserat och rättvist utfall. En analys av avvägningen ska därför utföras för att utvärdera 

om utfallet, och därigenom gällande svensk rätt om datalagring, är proportionellt mot dessa 

mål. Utlämning och användning av lagrade uppgifter tillsammans med olika kontroll- och 

tillsynsmekanismer ska också analyseras för att utvärdera om dagens datalagringsreglering är 

tillförlitlig i praktiken.  

Rättsområdet som uppsatsen analyserar strävar efter en balanserad lagstiftning. 

Balans är även viktig utifrån ett samhälls- och ekonomiskt perspektiv. Samhället har ett 

intresse av att utredning och bestraffning av brott utförs på bästa möjliga sätt samtidigt som 

den så långt som möjligt ska säkerställa att personliga uppgifter av individer skyddas. 

Datalagring innebär stora kostnader, inte minst för operatörerna som enligt nuvarande 

lagstiftning måste lagra all trafikdata under en viss tid, men också för andra aktörer till 

exempel i form av personalkostnader och tid för att fullfölja de krav som regleringen ställer. 

En balanserad lagstiftning är därför också av intresse utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

Uppsatsen skrivs efter EU-domstolens beslut att ogiltigförklara datalagringsdirektivet 

i april 2014. Det är därför av vikt att identifiera och klargöra gällande svensk rätt som bygger 

på datalagringsdirektivet. EU-domen ska analyseras för att förstå grunderna som ogiltigheten 
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berodde på och konsekvenserna av domen för svensk rätt. En redogörelse ska också göras av 

de olika reaktioner till EU-domen och operatörers (o)vilja att följa svensk rätt på grund av 

domen. 

Uppsatsen ska sedan titta på de legala grunder som datalagring baseras på och 

tillämpningen av dessa principer i de bestämmelser som behandlar datalagring. En analys av 

proportionaliteten av svensk rätt kan på så sätt göras. Eftersom datalagring är ett begrepp som 

förekommer i många former ska den delas upp i tre steg för att underlätta en tydlig rättslig 

analys nämligen: omfattning av datalagring, förutsättningar för utlämning av uppgifter och 

andra förutsättningar kring de lagrade uppgifter såsom skydd och användning av uppgifterna. 

Var och en av dessa ska behandlas i sin tur för att utvärdera proportionalitet och 

tillförlitlighet i lagens bestämmelser. 

Utvärderingen av de olika datalagringsstegen kommer att ligga till grund för 

slutsatsen huruvida den svenska regleringen om datalagring i själva verket är tillförlitlig och 

lyckas balansera de två bakomliggande målen: brottsbekämpning och skydd för den 

personliga integriteten. Förslag kommer också ges om åtgärder som skulle kunna vidtas för 

att förbättra situationen utifrån de eventuella brister och svårigheter i den nuvarande 

ordningen för datalagring.   

 

1.3 Metod och struktur 
Uppsatsen tillämpar en rättsanalytisk metod, genom att analysera och utvärdera gällande rätt. 

De rättskällor som står i fokus är lagstiftning, förarbeten och myndighetsföreskrifter. Till viss 

del analyseras också EU-rätten i form av lagstiftning och rättspraxis eftersom gällande svensk 

rätt grundar sig på ett EU-direktiv. Uppsatsen fokuserar på datalagringsreglering och dess 

tillämpning. Den analyserar därför också vid behov statusen av olika rättskällor såsom 

statliga utredningar, myndighetsbeslut och annan myndighetsinformation tillsammans med 

deras påverkan på tolkningen och tillämpningen av datalagringsreglering. 

Uppsatsen har följande struktur. Först beskrivs dagens datalagringsreglering i form av 

nationella och europeiska bestämmelser. Denna del av uppsatsen avrundas med svenska 

reaktioner till EU-domstolens ogiltigförklarandet av datalagringsdirektivet. Huvuddelen av 

uppsatsen består av en analys av de datalagringsbestämmelserna som de ser ut idag. Det 

börjar med en analys av avvägningen av de två mål som datalagringen bygger på, 

brottsbekämpningen och skyddet av personlig integritet. Utifrån detta görs sedan en analys av 

de tre olika stegen inom datalagring, nämligen omfattning av datalagring, förutsättningar för 
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utlämning av uppgifter, och andra förutsättningar kring de lagrade uppgifter. Uppsatsen 

avslutas med att upplysa bristerna som har identifierats inom datalagringsregleringen och hur 

dessa kan motverkas för att förbättra den nuvarande regleringen och säkerställa systemet i 

framtiden.  

 

2 Dagens datalagringsreglering 

2.1 Svenska regler om datalagring 
Innan en analys av proportionalitet och tillförlitlighet av den nationella 

datalagringsregleringen kan göras måste först de grundläggande datalagringsreglerna 

förklaras. Både vilka uppgifter som ska lagras och vilka som ska lämnas ut beskrivs därför i 

detta avsnitt. 

2.1.1 Vad ska lagras? 
Operatörerna är skyldiga att lagra abonnemangsuppgifter och annan uppgift som angår i ett 

särskilt elektroniskt meddelande enligt 6 kap. 16 a § lag (2003:389) om elektronisk 

kommunikation (LEK). Abonnemangsuppgifter omfattar till exempel namn, adress, 

abonnentnummer, och IP-nummer.1 För att förstå exakt vad “annan uppgift som angår i ett 

särskilt elektroniskt meddelande” innebär fortsätter paragrafen med att nämna att vissa typer 

av data måste kunna spåras och identifieras genom lagring nämligen:  

• Kommunikationskällan 

• Slutmålet för kommunikationen 

• Datum, tidpunkt och varaktighet för kommunikationen 

• Typ av kommunikation 

• Kommunikationsutrustning 

• Lokalisering av mobil kommunikationsutrustning vid kommunikationens början och 

slut 

Reglerna omfattar även uppgifter som genereras vid misslyckad uppringning.2 Alla 

dessa uppgifter kallas också för trafikuppgifter. 

Lagringen är ett undantag till huvudregeln i 6 kap. 5 § LEK som ger en skyldighet till 

operatörerna att utplåna eller avidentifiera lagrade trafikuppgifter.   

                                            
1 Prop. 2011/12:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation, 
s. 101. 
2 6 kap. 16 a § 2 st. LEK. 
3 6 kap. 16 d § LEK. 
2 6 kap. 16 a § 2 st. LEK. 
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Uppgifter som har lagrats enligt 6 kap. 16 a § LEK ska sparas under sex månader.3 

Tiden är räknat från den dag kommunikationen avslutades och efter sex månader har löpt ska 

operatören genast utplåna uppgifterna. I reglerna har ingen skillnad gjorts mellan olika typer 

av data, utan alla uppgifter som lagras enligt 6 kap. 16 a § LEK måste sparas i samma 

tidslängd.  

2.1.2 Vad ska lämnas ut? 
Även om en hel del data lagras betyder det inte att alla uppgifter alltid ska lämnas ut. 

Utlämning får bara ske enligt de specifika lagrummen som anges i 6 kap. 16 c § LEK: 

1. LEK 6 kap. 22 § första stycket 2; 

2. Rättegångsbalk (1942:740) (RB) 27 kap. 19 §; 

3. Lag (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de 

brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet (inhämtningslagen). 

Utlämning av uppgifter är ett undantag till huvudregeln om tystnadsplikt för 

operatörerna i 6 kap. 20 § LEK. Undantaget gäller bara uppgift om abonnemang och annan 

uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande (trafikuppgifter),4 men inte själva 

innehållet i ett elektroniskt meddelande där tystnadsplikten kvarstår.   

Process 

Operatörerna ska kunna lämna ut lagrade uppgifter med stöd av ovannämnda skäl utan 

dröjsmål.5 För detta arbete har de rätt till ersättning från myndigheten som begär 

uppgifterna.6  

Typ av uppgifter 

Vilka uppgifter som ska lämnas ut beror på vilken grund åberopas och detta i sin tur beror på 

vilket ändamål uppgifterna ska användas till. För att följa samma ordning som lagstiftningen 

ser det ut enligt följande: 

1. 6 kap. 22 § första stycket punkt 2 LEK - abonnemangsuppgifter7 ska lämnas ut vid 

misstanke om brott; 

                                            
3 6 kap. 16 d § LEK. 
4 Se vidare 6 kap. 16 a § LEK (samt föregående kapitlet om omfattning av lagrad data för vad “annan uppgift” 
innebär). 
5 6 kap. 16 f §LEK. 
6 6 kap. 16 e § LEK. Operatörerna får inte alla kostnader ersatta utan bara de som räknas i samband med 
utlämning. Detta har varit föremål för diskussion och andra länder har valt att tillämpa en del andra alternativ 
(se vidare SOU 2007:76 s. 239 ff.) Systemet som tillämpas i Sverige har bedömts vara en balans mellan de olika 
intressen (se vidare SOU 2007:76 s. 258 ff; Prop. 2010/11:46 s. 65 ff.) Denna diskussion faller dock utanför 
ramarna av uppsatsen. 
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2. RB 27 kap. 19 § - tekniska uppgifter om kommunikationer i form av trafik- och 

lokaliseringsuppgifter ska lämnas ut vid förundersökning av brott; 

3. Inhämtningslagen - tekniska uppgifter om kommunikationer i form av trafik- och 

lokaliseringsuppgifter ska lämnas ut i underrättelseverksamhet.8 

 

Själva regelverket är åtminstone i teorin tydligt och välformulerat när det gäller vad 

som ska lämnas ut och hur det ska utföras i praktiken. Operatörerna behöver dock gå igenom 

tre olika lagrum för att kunna veta exakt vad som ska lämnas ut när en begäran kommer in.  

Här kan det också nämnas att det är svårare att definiera en tydlig regel för 

underrättelseverksamhet utifrån det som står i 6 kap. 16 c § LEK; detta eftersom inget 

specifikt lagrum anges som i de två andra grunder utan endast en hänvisning till nämnda 

lagen. Omständigheterna där uppgifterna kan lämnas ut i underrättelseverksamhet är som en 

följd inte så tydliga jämfört med de andra två utlämningsgrunder. Man kan därför undra om 

inte lagrummet skulle kunna innehålla en mer precis hänvisning i 6 kap. 16 c p. 3 § LEK, 

både för att vara konsekvent och för att underlätta tillämpningen.  

För övrigt är de grundläggande datalagringsreglerna tydliga, både i form av vilka 

uppgifter som ska lagras och vilka som ska lämnas ut.  

 

2.2 Svensk rätt i ett EU perspektiv 

2.2.1 Datalagringsdirektivet 
Den svenska regleringen om datalagring baseras till stor del på europeiska regler som 

infördes under det senaste decenniet. Reglerna i LEK uppdaterades med ett antal tillägg och 

ändringar till följd av ett EU-direktiv som kom 2006. Ordalydelsen i de tillagda paragraferna 

i LEK9 speglar till stort sett ordalydelsen i 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 kommunikationstjänster 

eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG 

(datalagringsdirektivet).  

Syftet med direktivet var att harmonisera lagringsskyldigheter för operatörer inom EU 

och att säkerställa tillgång till lagrade uppgifter för utredning, avslöjande och åtal av 
                                                                                                                                        
7 Begreppet abonnemangsuppgifter avser bl.a. nummer, namn, titel, adress eller så kallade “kataloguppgifter”. 
Se vidare Prop. 1992/93:200 s. 310. 
8 1 § inhämtningslagen. 
9 6 kap. 16 a-f §§ LEK. 
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allvarliga brott.10 Införandet av direktivet var minst sagt kontroversiellt11 och även om 

Sverige var ett av de länder som ursprungligen ville införa direktivet på EU-nivå12 var den en 

av de sista att genomföra direktivet. Genomförandet ägde rum 1 maj 2012,13 efter tidsfristen 

för medlemsländerna hade passerat och Sverige hade fått böter från EU-kommissionen för 

det sena införandet.14 

2.2.2 e-Privacy direktivet 
Ogiltigförklarandet av datalagringsdirektivet15 har lett till en helt ny situation i 

medlemsländerna.16 De flesta länder har implementerat en rad regler i sina nationella 

rättssystem som inte längre finns inom EU-rätten. De flesta som har kommenterat EU-domen 

är dock överens om att detta inte har något direkt betydelse för de nationella bestämmelser 

som infördes av medlemsstaterna till följd av direktivet. Om lagstiftningsprocessen i 

medlemsstaterna har ägt rum i enlighet med nationella lagstiftningsförfaranden är de 

nationella bestämmelser om datalagring fortfarande giltiga. Denna uppsats kommer därför 

utgå ifrån att de uppdaterade reglerna i LEK fortfarande gäller och inte kan ogiltigförklaras 

per automatik på grund av EU-domen. 

Frågan som följer av direktivets ogiltigförklarande är däremot om de nationella 

bestämmelser om datalagring behöver ändras på något viss inte bara på grund av EU-domen 

men också utifrån grundprinciperna i det svenska rättssystemet. 

Det är viktigt att konstatera att redan före datalagringsdirektivets implementering 

fanns lagrum på EU-nivå som reglerade trafikuppgifter i elektronisk kommunikation. 

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

personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (e-Privacy 

direktivet)17 innehåller regler som är av vikt för datalagring. Enligt artikel 6.1 e-Privacy 

direktivet ska trafikuppgifter utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs. Denna 

huvudregel är dock kvalificerad av ett antal omständigheter av vilket en är artikel 15.1, där 
                                            
10 Artikel 1(1) datalagringsdirektiv. 
11 Nationella genomförandebestämmelser har hamnat i domstol i många olika länder grund av bland annat om 
bestämmelserna är grundlagsenliga. 
12 Europaparlamentets betänkande A6-0174/2005, 2005-05-31. 
13 Lag (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 
14 De böter kommer nu återbetalas efter ogiltigförklarandet av direktivet. NyTeknik, Malmström: 
“Datalagringen är ett hafsverk”, 2014-04-08. 
15 Dom i de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. 
16 EU-domstolen har tidigare ogiltigförklarat särskilda bestämmelser som har funnits inom EU-rätten men aldrig 
tidigare ett helt direktiv. Se vidare Xavier Tracol, Legislative genesis and judicial death of a directive: The 
European Court of Justice invalidated the data retention directive (2006/24/EC) thereby creating a sustained 
period of legal uncertainty about the validity of national laws which enacted it, Computer Law & Security 
Review 30 (2014) 736-746, s. 743. 
17 Direktivet kallas också ibland för direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. 
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det är tillåtet att begränsa omfattningen av skyddet “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 […]”.18  

Avvägningen som görs mellan integritet och brottsbekämpning enligt e-Privacy 

direktivet återspeglar en princip som sedan länge har funnits på många olika områden inom 

EU-rätten nämligen proportionalitetsprincipen, att ett ingrepp i mänskliga rättigheter får inte 

överstiga det som är proportionerligt med tanke på omständigheterna. Denna princip finns 

idag uttryckt i artikel 52.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(EU-rättighetsstadga). 

Innan datalagringsdirektivet infördes var artikel 15 e-Privacy direktivet avgörande i 

hur medlemsstaterna agerade i datalagringsfrågor. Artikeln har återigen fått denna status efter 

ogiltigförklarandet av datalagringsdirektivet. 

2.2.3 EU-dom 
Även om domen i de förenade målen C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland och 

Seitlinger m.fl. (EU-domen) inte har direkt påverkan på svensk lagstiftning är det av 

betydelse att analysera domen och förstå grunderna bakom ogiltigförklarandet för att sedan 

kunna utvärdera den nuvarande svenska lagstiftningen i ljuset av EG-domen. 

I EU-domen ingår fyra huvudsakliga kritikpunkter: 

1. Direktivet har ett mycket brett nät,19 som omfattar samtliga personer, samtliga 

elektroniska kommunikationsmedel och samtliga trafikuppgifter. Det krävs inte något 

samband mellan de uppgifter som ska lagras enligt direktivet och ett hot mot den allmänna 

säkerheten. 

2. Direktivet visar en brist på objektiva kriterier:20 

• Det föreskrivs inte något objektivt kriterium för att avgränsa tillgång till uppgifterna 

och deras senare användning för utredning, avslöjande och åtal av brott, vilka kan 

anses tillräckligt allvarliga för att motivera ett sådant ingrepp; 

• Några materiella och formella villkoren finns inte heller för tillgång till uppgifterna 

och deras senare användning. EU-domstolen ger exempel på bristen på objektiva 

kriterier som begränsar antalet behöriga personer till det som är strängt nödvändigt. 

                                            
18 Artikel 15.1 e-Privacy direktivet. 
19 EU-domen p. 56-59. 
20 EU-domen p. 60-62. 
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Framför allt21 kritiserar domstolen bristen på förhandskontroll av en domstol eller 

oberoende myndighet i frågan om tillgång till lagrade uppgifter. 

3. Lagringstiden är inte utformad av några objektiva kriterier.22 Det finns inte någon 

åtskillnad mellan de kategorier av uppgifter utifrån deras nytta och lagringstidens längd är 

inte bestämd enligt kriterier för att säkerställa att den är begränsad till vad som är strängt 

nödvändigt. 

4. Direktivet föreskriver inte tillräckliga garantier att säkerställa ett effektiv skydd av de 

lagrade uppgifter.23 Regler som säkerställer integritet och konfidentialitet för uppgifterna 

saknas och är inte anpassade till den stora mängden uppgifter som lagras. Samtidigt är 

uppgifterna känsliga och reglerna inte anpassade till risken för otillåten tillgång. Skydds- och 

säkerhetsnivå som garanteras är inte särskild hög och regler om oåterkalleligen förstöring när 

lagringstiden har gått ut finns inte heller. Direktivet garanterar inte en oberoende 

myndighetskontroll att skydds- och säkerhetskraven efterlevs eftersom det inte finns krav på 

att uppgifterna ska lagras inom unionen. 

 

Den kritik som EU-domstolen riktade mot direktivet ledde till slutsatsen att direktivet 

innebar ett omfattande och allvarligt intrång i respekt för privatlivet och skydd för 

personuppgifter utan att intrånget begränsades till det som var strängt nödvändigt.24 

Direktivet föreskrev inte några tydliga och precisa regler som definierade räckvidden av 

ingreppet i de grundläggande rättigheter enligt artiklarna 7 och 8 i EU-rättighetsstadgan.25 

Genom att göra en avvägning mellan brottsbekämpande och personlig integritet kom 

domstolen till slutsatsen att direktivet på så sätt överskred proportionalitetsprincipen i artikel 

52.1 av stadgan. Domstolen beslutade på grund av detta att direktivet var ogiltigt.  

 

2.3 Svenska synpunkter efter EU-domen 
Det har förekommit olika reaktioner till EU-domen inte minst från svenskt håll. Reaktioner 

från myndigheter, operatörer och regeringen ska granskas i följande kapitel. 

                                            
21 Här skiljer de olika språkversioner av domen. Den engelska versionen använder sig av begreppet “above all” - 
framför allt  (författarens översättning) - medan den inte finns i den svenska versionen. Eftersom engelska var 
rättegångsspråket tillsammans med tyska vägde denna version tyngre i författarens öga även om alla versioner 
anses som officiella källor av EU-domstolen. 
22 EU-domen p. 63-64. 
23 EU-domen p. 66-68. 
24 EU-domen p. 65. 
25 EU-domen p. 65. 
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2.3.1 Regeringens utredning 
Regeringen tillsatte den 29 april 2014 en särskild utredare som skulle granska de svenska 

reglerna i förhållande till bristerna datalagringsdirektivet som EU-domstolen påpekade.26 

Efter utredningens analys den 13 juni 201427 (vilket redovisas i efterföljande kapitlet) 

meddelade regeringen att de svenska datalagringsregler klarar EU:s krav.28 Regeringens 

generella bedömning var att reglerna är proportionerliga och klarar EU:s krav. Dock fann 

utredningen att rättssäkerheten och integritetsskyddet av den svenska regleringen skulle 

kunna förstärkas.  

En uppföljning av utredningen förväntas vid årsskiftet 2014-2015. I uppföljningen ska 

ändringar i den svenska regleringen föreslås för att stärka skyddet för den personliga 

integriteten.29 Förhoppningen är att de kritiserade rättssäkerhetsaspekter ska omfattas och 

bearbetas. 

2.3.2 Myndighetsperspektiv 
Post- och Telestyrelsen (PTS) är den myndighet som har tillsyn för elektronisk 

kommunikation i Sverige. PTS reagerade snabbt på EU-domen. Den 10:e april 2014, bara 

några dagar efter EU-domstolen publicerade domen, gick PTS ut med ett pressmeddelande. 

PTS gav vikt till LEK:s integritetsregler och såg “stora svårigheter att vidta åtgärder utifrån 

de särskilda reglerna om datalagring som gör undantag från de integritetsskyddande 

reglerna”.30 PTS gav därför operatörerna ett besked att inga åtgärder skulle tas mot dem i fall 

de gav företräde åt integritet av deras kunder genom att inte lagra trafikuppgifter.   

Efter den statliga utredningen kom ut i juni 2014 ändrade PTS sin tidigare inställning 

genom att skicka ett brev till operatörerna den 16 juni 201431 med information att den skulle 

nu utgå ifrån att de svenska datalagringsreglerna tillämpas.32  

PTS har sedan dess förelagt ett antal operatörer att lagra uppgifter enligt 7 kap. 5 § 

LEK.33 Ett av dessa föreläggande har kombinerats med vite om datalagringen inte 

                                            
26 Pressmeddelande av Justitiedepartementet, Uppdrag att analysera svensk rätt utifrån EU-domstolens 
upphävande av datalagringsdirektivet, 2014-04-29. 
27 Ds 2014:23 Datalagring, EU-rätten och svensk rätt. 
28 Pressmeddelande av Justitiedepartementet, Svensk rätt klarar EU:s krav för datalagring, 2014-06-13. 
29 Ds 2014:23 Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, s. 11. 
30 PTS pressmeddelande, PTS kommer inte i nuläget att vidta åtgärder utifrån datalagringsreglerna, 2014-04-
10. 
31 PTS brev, Angående lagring av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål, 2014-06-16. 
32 PTS:s agerande och dess roll som tillsynsmyndighet ska analyseras senare under uppsatsen. 
33 PTS beslut mot Tele2, 2014-06-27, Dnr 14-4175; PTS beslut mot ComHem 2014-10-01, Dnr 14-4682; PTS 
beslut mot Bahnhof, 2014-10-27, Dnr 14-8147. 
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återupptas.34 En av operatörerna, Tele2, överklagade PTS:s föreläggande. En 

domstolsprövning skulle då göras och fallet har redan hörts i förvaltningsrätten. Domstolen 

fick därför möjlighet att yttra sig på de svenska datalagringsreglerna.  

2.3.3 Domstolsperspektiv 
Förvaltningsrätten instämmer med uppfattning av den statliga utredningen att de svenska 

datalagringsbestämmelserna inte strider mot europeiska konventionen. 

Förvaltningsrättens beslut kom i oktober 201435 och ger en bra förklaring och 

sammanfattning av de gällande regler om datalagring.36 Rätten instämde med EU-domstolen 

att både lagring av uppgifter och den efterföljande tillgång innebär en inskränkning i rätten 

till privatliv och skyddet för personuppgifter.37 För att utvärdera de svenska bestämmelserna 

och se om inskränkningen är begränsad till det som är nödvändigt använde rätten samma 

upplägg som EU-domstolen; nämligen att utvärdera proportionaliteten av lagstiftningen inom 

fyra områden: omfattning av lagringen, tillgång till och användning av de lagrade uppgifter, 

lagringstiden och säkerheten för de lagrade uppgifterna. 

I sin sammanfattande bedömning tar rätten upp de olika områden och väger 

bestämmelsernas innehåll mot varandra för att se om omfattning av lagringen är förenlig med 

personlig integritet utifrån de villkor som finns i tillgångs- och säkerhetsregler samt 

lagringstiden. Tydliga och specifika regler begränsade till vad som är strängt nödvändigt, i 

kombination med en kort lagringstid kompenserar enligt rätten “det betydande intrång som 

den omfattande lagringen utgör”.38 Utöver detta finner rätten att lagringen är “motiverad av 

det mycket angelägna behovet” av de brottsbekämpande myndigheter att ha effektiva verktyg 

vid utredning av brott och att tillgången till lagrade uppgifter är av stor betydelse i 

brottsutredningar.39  

Domstolen diskuterade inte Tele2:s ifrågasättande av utredning som rättskälla40 och 

refererade inte ens till utredningen överhuvudtaget. Detta är anmärkningsvärt med tanke på 

att utredningen tydligen påverkade PTS:s åtgärder och PTS är en part i domstolsförfarandet.  

Domstolen diskuterade inte heller andra länders domar41 i fråga om datalagringsregler 

vilket generellt sett speglar de svenska bestämmelser på grund av EU-direktivet. Detta kan 

                                            
34 PTS beslut mot Bahnhof, 2014-10-27, Dnr 14-8147. 
35 Mål 14891-14, 13 oktober 2014. 
36 Ibid. Se närmare s. 7-10 av domen. 
37 Ibid. s. 11 
38 Ibid. s. 30 
39 Ibid. 
40 Ibid. s. 5. 
41 Ibid. 
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dock förklaras med tanke på att andra länders nationella domar inte uppfyller status som 

rättskälla i Sverige.  

Domen har överklagats av Tele2 till kammarrätten42 och prövningstillstånd har 

meddelats43 så det svenska domstolsförfarandet har ännu inte nått sitt slut.  

 

2.4 Ett osäkert läge 
De olika tolkningar av svensk rätt rörande datalagring har lett till ett osäkert rättsläge för alla 

inblandade. Många operatörer slutade lagra trafikuppgifter efter EU-domen. Några gjorde så 

bara under en kortare tid och PTS har nu meddelat föreläggande att återuppta datalagringen. 

Bahnhof har till exempel fått ett föreläggande om vite på fem miljoner kronor44 vilket ledde 

till att de började lagra trafikuppgifter igen men erbjöd sina kunder gratis tillgång till en 

VPN-tjänst så att de uppgifter som sparas skulle anonymiseras och på så sätt göra 

datalagringen “meningslös”.45  

Operatörerna är kanske aktörerna som har upplevt mest osäkerhet eftersom de har 

befunnit sig i en moment-22 situation. Ett antal operatörer har vägrat lagra uppgifterna efter 

EU-domen i direkt strid mot nationell lagstiftning och med konsekvens att några har fått 

föreläggande om vite och även hamnat i domstol. De allra flesta har därför valt nu att följa 

PTS:s beslut och återupptar datalagringen men en möjlig konsekvens att de begår ett brott 

mot EU-rätt.46  

Det är oklart hur mycket data har försvunnit hos operatörerna på grund av EU-domen. 

Det är inte alla operatörer som har slutat lagra uppgifter och de som har gjort det har agerat 

vid olika tidpunkter. PTS:s föreläggande till operatörerna att återuppta lagring har också 

kommit vid olika tidpunkter. Detta leder därför till en diskrepans i den mängd data som finns 

lagrad hos operatörerna och som kan finnas tillgänglig för utlämning till myndigheterna 

enligt reglerna. Eftersom det har bara gått en kort tid sedan PTS:s föreläggande kommer 

förmodligen konsekvenserna av denna oklarhet fortsätta under en viss tid framåt. 

 

                                            
42 Mål 7380-14. 
43 Tillstånd meddelades den 2014-11-27 enligt Kammarrätten i Stockholm. 
44 PTS beslut mot Bahnhof, 2014-10-27, Dnr 14-8147. 
45 Bahnhof pressmeddelande, Bahnhof aktiverar “plan B”: erbjuder fri anonymisering, 2014-11-16. 
46 Jämfört med nationella bestämmelser har EU-rätten alltid företräde. Se vidare C- 6/64, Costa v. ENEL [1964] 
ECR 585. 
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3 En tillförlitlig proportionalitet? 

3.1 Brottsbekämpning vs. personlig integritet 

3.1.1 Grunder i lagen 

Datalagring bygger på en uppvägning av två mål: att bekämpa brott och att skydda den 

individens integritet. Integriteten skyddas genom bestämmelser i regeringsformen (1974:152) 

(RF) och har därför ett omfattande skydd i och med RF:s status som grundlag. 1 kap 2 § RF 

föreskriver att offentlig makt ska utövas med respekt för den enskildas frihet och värdighet47 

och att det allmänna ska värna för den enskildes privatliv och familjeliv.48 Vidare ger 2 kap. 6 

§ RF ett skydd mot undersökning av förtroliga försändelser49 och mot betydande intrång i den 

personliga integriteten som sker utan samtycke och inbär övervakning eller kartläggning av 

den enskildes personliga förhållanden.50  

Dessa grunder i svensk rätt kompletteras av andra källor som också gäller som svensk 

lag nämligen den Europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, 

anpassad den 12 december 2007 i Strasbourg (EU-rättighetsstadgan).  

De tillämpliga bestämmelser i EU-rättighetsstadgan är artikel 7 vilken ger rätt till 

respekt för privat- och familjelivet och artikel 8 som ger rätt till skydd av personuppgifter. 

Artikel 8 Europakonventionen ger rätten till respekt för privatlivet, där personliga integriteten 

omfattas. Dessa rättigheter får skydd i Sverige både på grund av konventionens 

genomförande i svensk lag51 men också genom grundlagens skydd i 2 kap. 19 § RF. Där står 

det att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av 

konventionen vilket i sin tur betyder att om en föreskrift strider mot konventionen strider den 

också mot grundlagen. 

Det finns därför ett starkt skydd för den individens integritet både på nationell och 

europeisk nivå. Däremot är detta skydd inte absolut.52 Skyddet får begränsas genom lag under 

förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Begränsningar måste göras för ett godtagbart 

                                            
47 1 kap 2 § 1 st. RF. 
48 1 kap 2 § 4 st. RF. 
49 2 kap. 6 § 1 st. RF. 
50 2 kap. 6 § 2 st. RF. 
51 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
52 2 kap. 20 § RF. 
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ändamål och får inte gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till omständigheterna.53 En 

likadan begränsning finns på europeisk nivå. Enligt artikel 52.1 i EU-rättighetsstadgan måste 

en begränsning vara föreskriven i lag och vara förenlig med det väsentliga innehållet i 

rättigheten. Utöver detta får en begränsning endast göras om den är nödvändig och “svarar 

mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av skydd för 

andra människors rättigheter och friheter.” Proportionalitetsprincipen måste med andra ord 

beaktas enligt artikeln.  

För att kunna bedöma om en begränsning i integriteten kan göras måste därför 

följande föreligga: 

• Ett uttryckligt stöd i lag; 

• Ett godtagbart ändamål för ingreppet; 

• Ett proportionellt ingrepp (proportionellt betyder att ingreppet begränsas till det som 

är nödvändigt för att tillgodose syftet). 

Brottsbekämpning är ett godtagbart ändamål där en integritetsbegränsning kan göras. 

Dock måste ovanstående förutsättningar finnas för att denna begränsning ska bedömas som 

proportionerlig. Datalagring har, som en följd av utveckling i elektronisk kommunikation och 

dess användning, införts som ett sätt att bekämpa brott. På samma sätt som alla andra 

brottsbekämpningsåtgärder måste den rättsliga regleringen kring datalagring klarar av 

proportionalitetskravet. För att normalt få ut uppgifter om personer som har koppling till 

brottslig verksamhet måste en viss tröskel nås och en intresseavvägningen göras. Detsamma 

gäller när det är fråga om elektroniska uppgifter.  

3.1.2 Hur nås balansen? 
För att uppfylla kraven som lagstiftningen ställer och nå ett proportionerligt resultat måste de 

två mål som datalagring bygger på, brottsbekämpandet och skyddet av personlig integritet, 

balanseras mot varandra. Eftersom de två målen är ofta motstridiga måste vissa 

begränsningar ibland göras i det ena eller det andra. 

För att kunna bedöma om integritetsingreppet som datalagringen medför är begränsat 

till det som är nödvändigt måste bestämmelserna som reglerar begränsningen vara precisa 

och förutsebara. Om en bestämmelse är oprecis eller otydlig blir den svårt eller kanske även 

omöjligt att utvärdera. Likaså om bestämmelsen inte är tydlig med omständigheter under 

vilka ingreppet kan användas, med andra ord bestämmelsen inte är förutsebar. I så fall kan 

bestämmelsen inte utvärderas eller ställning tas till om den går för långt för att nå ändamålet. 

                                            
53 2 kap. 21 § RF. 
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Att ha precisa och förutsebara datalagringsbestämmelser är därför en förutsättning för att 

regleringen kan bedömas som proportionerlig.  

I vissa situationer kan det dock hända att bestämmelsen inte är tillräckligt precis utan 

snarare otydlig. I så fall är det viktigt att utvärdera hur en bestämmelse fungerar i praktiken. 

Otydligheten kan till exempel leda till ett ökat behov av kontroll i tillämpningen. Därför 

behövs en utvärdering av den praktiska tillämpningen för att kunna avgöra om regleringen är 

proportionerlig. 

Kontroll är också viktig i datalagringssammanhang på grund av typen av information 

som sparas enligt regleringen. Huvudregeln är att datalagringsuppgifter är konfidentiella, 

skyddade av operatörens tystnadsplikt. Utlämning av uppgifterna är därför ett undantag till 

tystnadsplikten. Hur uppgifterna behandlas under tiden de sparas och även efter de lämnats ut 

är därför viktig för att se om bestämmelserna fungerar i praktiken och om de utgör en 

tillförlitlig reglering. 

Proportionalitet och tillförlitlighet är utgångspunkten för den följande analysen av 

datalagringsregleringen. Analysen delas upp i tre steg: omfattning av datalagring, 

förutsättningar för utlämning, och förutsättningar kring de lagrade uppgifter. 

 

3.2 Omfattning av datalagring 
De svenska regler om datalagring omfattar en hel del uppgifter. En massinsamling av 

uppgifter görs - varje person, varje enhet och varje kontakt med elektroniska 

kommunikationsmedel sparas under en tid framåt. Första kritiken av EU-domstolen var att 

direktivet har ett mycket brett nät där inget samband krävs mellan uppgifter och ett hot. 

Utredningen fokuserade inte på detta samband utan konstaterade att den omfattande lagringen 

enligt svensk lagstiftning (som i stort sett motsvarar ordalydelsen i direktivet) inte är i och för 

sig oproportionellt. Utredningen medger däremot att några av de uppgiftskategorier som 

lagras kan ifrågasättas.54 Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, 

däremot ser omfattningen som en “paradigmskifte” i det svenska rättssystemet att lagra 

uppgifter utan misstanke om brott.55  

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet56 under 2013 var 107.000 personer 

skäligen misstänkta för brott vilket motsvarar 1,1% av befolkningen.57 Siffran omfattar alla 

                                            
54 Ds 2014:23, Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, s. 99. 
55 Anne Ramberg, tal vid Internetdagarna 2014, 2014-11-24. 
56 Brottsförebyggande rådet, Personer misstänkta för brott: slutlig statistik för 2013, 2014-03, s. 4. 
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typer av brottslighet, såsom stöld-, trafik- och skadegörelsebrott. Allvarligare brott är också 

inräknade. Eftersom kategorierna är mer allmän karaktär, till exempel “brott mot person” 

som omfattar allt ifrån ofredande till mord i 3-7 kap. Brottsbalk (1962:700) (BrB), är det inte 

möjligt att veta hur många är misstänkta för allvarliga brott. Däremot med totalt 1,1% av 

befolkningen misstänkta för någon form av brott är det en klart lägre siffra misstänkta för 

allvarligare brott och det är i första hand allvarligare brott som kan ligga till grund för 

utlämning av uppgifterna enligt datalagringsreglerna. 

Oavsett om uppgifter från elektroniska kommunikation avser brottslig verksamhet 

samlas de in under nuvarande regelverket. Argumentet för ett sådant system är att det inte är 

möjligt att i förväg veta vilka uppgifter kommer behövas för utredning av brottslig 

verksamhet.58 Om man däremot inte samlar in i reell tid dvs. när en kommunikation äger rum 

har man ingen möjlighet att göra det i efterhand. Det leder till att inga trafikuppgifter skulle 

vara tillgängliga för brottsbekämpande myndigheter.  

Utredningen resonerar just i denna riktning och bedömer att en begränsning av 

uppgifter till endast de som har koppling till brottslig verksamhet inte kan göras “utan att en 

mängd uppgifter som är av stor vikt för brottsbekämpningen försvinner”.59 Utredningen 

tycker därför att det är viktigt att titta på omfattning av lagringen kombinerat med andra 

regler i första hand om tillgång till uppgifterna för att kunna bedöma om lagringen är 

oproportionerlig.60   

Även förvaltningsrätten hade en liknande bedömning. Även om svenska 

lagstiftningen innebär en mer omfattande lagring (misslyckad uppringning och avslut av 

kommunikation) ansåg domstolen att omfattningen inte gick utöver det “som är nödvändigt 

för att uppnå syftet med lagringsbestämmelserna”.61 Domstolen påpekade att det inte är 

möjligt att veta i förhand vem som kommer att bli inblandad i ett brott eller på vilken plats ett 

brott kommer att begås. Därför resonerade domstolen att omfattning av lagringen inte kan 

begränsas till vissa personer eller vissa tidpunkter. 

Det som tekniken möjliggör och som lagen tillåter leder dock till en obalans och en 

diskrepans från proportionalitetsprincipen: att begränsa ingreppet till det som är nödvändigt 

för att tillgodose syftet. Merparten av personer vars information samlas in har inte alls någon 

                                                                                                                                        
57 Befolkningsstatistik i form av folkmängd 2013 hämtades från Statistiska centralbyråns webbplats (scb.se)   
2014-11-26. 
58 Ds 2014:23, Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, s. 54. 
59 Ds 2014:23 s. 53. 
60 Ibid. s. 54. 
61 Förvaltningsrätten, Mål 14891-14 s. 17. 
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koppling till brottslig verksamhet. Dock samlas in information om all kommunikation, 

inklusive 98,9% av befolkningen som ej är misstänkta för brott. Likaså alla samtal från en 

individ behandlas på samma sätt som det enda samtalet som kan ha koppling till brottslig 

verksamhet. Själva insamling kan därför inte ses som en proportionerlig åtgärd för att 

bekämpa brottslighet.  

Även om datalagring bedöms som en metod som borde fortsätta på grund av att 

information som samlas in förhindrar eller upptäcker brottslig verksamhet kan det hävdas att 

ytterligare åtgärder måste finnas för att balansera denna vilja att bekämpa brott mot skyddet 

av personlig integritet. Förutsättningar borde finnas för att skydda majoriteten av 

befolkningen som inte har någon koppling till brottslig verksamhet. Dessa förutsättningar 

skulle skydda integriteten genom att reglera den information som blir föremål för utlämning 

och skydda lagrade uppgifter.  

Eftersom utlämning av uppgifter händer utan att ett konkret samband till brottslighet 

har bevisats behöver också förutsättningar för att skydda de uppgifter som lämnas ut, till 

exempel tidsramen för lagring efter utlämnandet och regler kring tillgång till och användning 

av uppgifter.  

För att ha ett proportionerligt datalagringssystem som helhet måste det därför finnas 

strikta förutsättningar kring alla insamlade uppgifter samt de uppgifter som lämnas ut till 

brottsbekämpande myndigheter. Utan sådana förutsättningar kommer inte 

datalagringsregleringen betraktas som tillförlitlig eller utgör ett tillräckligt begränsat ingrepp 

i den personliga integriteten. Omfattning av datalagring kan därför bara bedömas i samband 

med alla de andra bestämmelser som finns. 

3.2.1 “Data preservation” som alternativ till datalagring 

Några har ifrågasatt datalagring som en metod och hävdar att andra metoder som är mindre 

integritetskränkande kan användas. “Data preservation” eller bevarande av uppgifter är ett av 

dessa alternativ och innebär att uppgifter som är relaterade till specifika individer sparas 

istället för en generell lagring av uppgifter. Metoden nämns i Förslag till avgörande av 

Generaladvokat i Digital Rights Ireland målet.62 Medlemsstaternas datatillsynsmyndigheter 

och Arbetsgruppen för uppgiftsskydd (“Artikel 29-gruppen”) föredrog bevarande av 

uppgifter över datalagring.63 Emot ett sådant system talar faktum att en misstänkt person 

                                            
62 C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., Förslag till avgörande av Generaladvokat, 
2013-12-12, p. 142. 
63 Artikel 29-gruppen, Yttrande 5/2002 om uttalandet av medlemsstaternas datatillsynsmyndigheter vid den 
internationella konferensen i Cardiff (9-11 september 2002) om obligatoriskt systematiskt bevarande av 
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behövs redan från början64 och att bevisspår kommer bara finnas tillgängliga från tiden efter 

beslutet om bevarande av uppgifter. 

I kommissionens datalagringsutvärderingsrapport65 diskuteras också metoden och 

dess användning i enlighet med Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet (ETS 

185).66 Här nämns en uppdaterad version av metoden där en domare kan, utöver uppgifter 

som sparas efter beslut om bevarande av uppgifter, bevilja tillgång till uppgifter som ännu 

inte tagits bort av operatörer. I Tyskland har bevarande av uppgifter varit föremål för 

diskussion och ett system föreslagits som omfattar riktad datainsamling.67 

Även om datalagring inte fullt ut kan ersättas med “data preservation” systemet är det 

klart en mindre integritetsingripande åtgärd. Uppgifter samlas in bara vid  misstanke om 

brott. Detta kan jämföras med datalagringssystemet där all användning av elektroniska 

kommunikationsmedel lagras. Mer diskussion om bevarande av uppgifter som ett alternativ 

till datalagring behövs därför. 

 

3.3 Utlämning av uppgifter 
Utifrån dagens datalagringssystem är det viktigt att kunna utvärdera de utlämningsreglerna 

för att se om det svenska systemet är proportionerligt. Alla förutsättningar för de lagrade 

uppgifter enligt de olika utlämningsgrunder måste därför analyseras. En kritik från EU-

domstolen fokuserade på sådana förutsättningar och ansåg att direktivet innehöll en brist på 

objektiva kriterier såsom vilka brott uppgifterna kunde användas till, vem skulle ha tillgång 

till uppgifterna och en förhandskontroll för utlämning av uppgifter.  

De olika utlämningsreglerna kan generellt delas upp i två huvudfrågor: 

1. Borde uppgifterna lämnas ut? 

2. Vad händer med uppgifterna? 

Första frågan tar hänsyn till de aktuella omständigheterna i det enskilda fallet. Vad är 

det för brott som kan ha begåtts? Vem tar beslutet om att lämna ut uppgifterna? Dessa frågor 

analyseras i detta kapitel (förutsättningar för utlämning). Andra frågan är inriktad på mer 

                                                                                                                                        
trafikuppgifter för telekommunikation, 2002-10-11. Se också Europeiska Unionens Råd, Motivering Rambeslut 
om Bevarande av Uppgifter, dok. 8958/04, 2004-12-20, s. 6. 
64 Europeiska Unionens Råd, Motivering Rambeslut om Bevarande av Uppgifter, dok. 8958/04, 2004-12-20, s. 
6. 
65 Europeiska kommissionen, Report from the Commission to the Council and the European Parliament: 
Evaluation Report on the Data Retention Directive, COM(2011) 225 final. 
66 Ibid. s. 6. 
67 Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (Working Group on Data Retention), Data Retention Effectiveness 
Report, 2011-01-26. 
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allmänna förutsättningar kring lagringen till exempel längden av lagring, tillgång till 

uppgifterna och hur uppgifterna skyddas. Dessa frågor står i fokus för nästa kapitel 

(förutsättningar kring de lagrade uppgifter).  

3.3.1 Förutsättningar för utlämning 
Att lämna ut uppgifter kräver först ett beslut och beroende på vilken grund används finns 

olika förutsättningar enligt lagstiftningen. För att kunna utvärdera denna del av systemet 

behöver man tittar på vilka förutsättningar måste finnas innan en utlämning kan ske. 

Beroende på vilket organ tar beslutet kan det också vara nödvändig att något kontrollerande 

organ finns för att se att lagstiftningen följs och bara de uppgifter som är nödvändiga lämnas 

ut.  

De förutsättningar som är därför aktuella att utvärdera i lagstiftning är: 

• koppling till brottslighet 

• grad av brottslighet 

• avvägning mellan brottsbekämpning och personlig integritet (integritetsavvägning) 

• kontroll vid beslut (förhandskontroll) 

• kontroll i efterhand (efterhandskontroll) 

Tabellen nedan visar förutsättningarna i korthet för att underlätta en jämförelse mellan 

de tre olika utlämningsgrunder. Färger har använts för att visa visuellt den inverkan en viss 

förutsättning kan ha på proportionalitetsbedömningen. För enkelhets skull har traditionella 

trafikljus använts - grönt för positiv, gult för neutral (som också kan ses som möjligen positiv 

eller möjligen negativ), och rött för negativ. Eftersom det finns många förutsättningar att 

utvärdera är tanken bakom en sådan visualisering att göra det lättare att utforma en 

helhetsbedömning om proportionaliteten av lagstiftningen. Det är dock av vikt att dessa 

förutsättningar vägs som helhet och inte var och en för sig för att kunna bedöma om denna 

del av datalagringsreglering är tillförlitlig och balanserad. 
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3.3.2 Brottslighet 
Som tabellen visar krävs det en koppling till brottslighet i alla tre lagrum. Det måste föreligga 

antingen misstanke om brott, en förundersökning som avser brott eller verksamhet att 

förebygga, förhindra eller upptäcka brott. Inom två av lagrummen är möjligheten att lämna ut 

uppgifter begränsad till vissa allvarligare brott, och huvudregeln är att det ej är föreskrivet 

lindrigare än fängelse i antingen sex månader (när det gäller en förundersökning enligt RB) 

eller två år (när det gäller underrättelseverksamhet enligt inhämtningslagen).  

Det verkar logiskt och proportionellt att en skillnad i straffrättslig påföljd finns mellan 

RB och inhämtningslagen. Inhämtningslagen används i underrättelseverksamhet utan att ett 

brott har bevisats och med ett flertal potentiella brottslingar medans RB används i ett tidigt 

skede i rättegångsprocessen efter ett brott har ägt rum, där det normalt finns ett begränsat 

antal personer inblandade. Liknande resonemang kring ett högre krav i 

underrättelseverksamhet än i förundersökning har också anförts av regeringen.68 

Däremot innehar LEK inte en motsvarande begränsning. Att få ut 

abonnemangsuppgifter enligt 6 kap. 22 § första stycket p. 2 LEK kräver ett misstanke om 

brott. Det fanns tidigare ett krav på att fängelse var föreskrivet för brottet och att det kunde 

enligt myndighetens bedömning föranleda annan påföljd än böter. Kravet togs dock bort 2012 

i och med ändringar i LEK.69 Även om regeringen påstod att den tidigare gällande LEK inte 

var “ändamålsenligt utformad” och inte uppfyllde krav på rättssäkerhet och integritetsskydd70 

verkar förändringen vara fokuserad på något annat. Nämligen den tekniska utvecklingen och 

bekymmer om internetrelaterade brott.71 Möjligheterna att utreda brott på nätet bedömdes 

som begränsade och ledde till ändringen efter att regeringen vägde intresset av att bekämpa 

brott tyngre än den enskildas integritet.72 Att kravet på en viss svårhetsgrad av brott har tagits 

bort från LEK påverkar balansen mellan brottsbekämpande och personlig integritet generellt, 

inte bara på nätet.  

Att en IP-adress nu tillhör abonnemangsuppgifter är en naturlig utvecklingen av lagen 

eftersom det kan vara en del av information som identifierar en enskild. IP-adresser kan nu 

lämnas ut tillsammans med andra uppgifter som rör ett abonnemang. Däremot att inte ha 

något krav på grad av brottslighet för att kunna lämna ut denna information påverkar 

                                            
68 Prop. 2011/12:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 
kommunikation, s. 86. 
69 Se vidare Prop. 2011/12:55, s. 66. 
70 Bet. 2011/12/JuU8, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 
kommunikation, s. 11. 
71 Prop. 2011/12:55 s. 102; Bet. 2011/12/JuU8 s. 13-14, 16. 
72 Prop. 2011/12:55 s. 103; Bet. 2011/12/JuU8 s. 14. 
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proportionalitetsbedömning och kan leda till en obalans. Ingrepp i den enskildes integritet 

kan göras i och med att abonnemangsuppgifter lämnas ut, utan att det görs en avvägning 

mellan hur allvarligt brottet är och hur stort ett integritetsintrång utlämningen är. Det har 

framförts av lagstiftaren att avslöjandet av en användares IP-adress innebär ett begränsat 

integritetsintrång eftersom IP-adresser byts “slumpvis och oregelbundet”.73 Även om det är 

sant är det inte anledning till att undgå krav på grad av brottslighet, utan anledning till att 

inkludera IP-adresser i kategorin av abonnemangsuppgifter med följden att de lagras av 

operatörerna och kan, tillsammans med andra abonnemangsuppgifter, lämnas ut till 

myndigheter om alla förutsättningar för utlämnandet finns.  

Enligt dagens regler behövs det inte föreligga ett mer allvarligt brott för att lämna ut 

abonnemangsuppgifter enligt LEK. Förutsättning som tidigare fanns har försvunnit med följd 

att betydligt mindre skydd ges till en individs integritet. Detta är så oavsett om det rör ett 

internetrelaterat brott eller ej.   

Syftet med datalagringsdirektivet var att bekämpa allvarligare brott.74 En sådan 

begränsning i grad av brottslighet som tidigare fanns i LEK skulle förmodligen har 

återspeglat syfte med direktivet. Dock kan detta nu ifrågasättas just på grund av en brist på ett 

sådant krav i den nuvarande lagstiftningen. Även om det är förståeligt att kraven i LEK borde 

vara lägre än i RB respektive inhämtningslagen finns det nästan ingen begränsning vad gäller 

brottets svårighetsgrad för uppgifter från elektronisk kommunikation.  

3.3.3 Integritetsavvägning 
När grad av brottslighet uppnås är nästa steg att koppla aktiviteten till en viss person eller 

vissa personer. Här kommer därför en intresseavvägning mellan brottsbekämpande och 

personlig integritet in: finns det någon som är misstänkt för brottet och behöver intrånget i 

den personlig integriteten begränsas på något sätt för att kunna få ut information? En viktig 

del av proportionalitetsbedömningen är att analysera om lagen på något sätt begränsar 

tillgång till personliga uppgifter på grund av ett integritetsintresse. 

För att den beslutande organ kan bestämma om utlämning av trafikuppgifter enligt 

RB behövs som huvudregel en skäligen misstänkt person. I undantagsfall kan det vara fråga 

om att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Det finns också krav på att 

uppgifterna är av synnerlig vikt för utredningen.75 Utöver detta måste skälen för åtgärden 

                                            
73 Bet. 2011/12/JuU8 s. 92; Prop. 2008/09:67, Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - 
genomförande av direktiv 2004/48/EG, s. 141. 
74 Artikel 1(1) datalagringsdirektiv. 
75 27 kap. 20 § RB. 
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uppväger det intrång eller men som åtgärden innebär för personen.76 Enligt RB gör man på så 

sätt en intresseavvägning mellan brottsbekämpning och den personlig integriteten och en 

domstolsprövning påverkas av de här avvägningarna. Enligt inhämtningslagen görs också en 

intresseavvägning, men graden är något mindre jämfört med RB. Skälen att lämna ut 

uppgifterna måste enligt 2 § inhämtningslagen uppväga det intrång eller men som utlämning 

innebär.77 Kravet är inte så strikt eftersom det behövs till exempel ingen som är skäligen 

misstänkt och regeln är lite mer nyanserad. Den tillåter beslutsfattaren avväga skälen för och 

emot en utlämning i det enskilda fallet utan att ha ytterligare förutsättningar som begränsar 

utlämningen. Dock måste skälen för beslutet om inhämtning framgå.78 

Till skillnad från RB och inhämtningslagen görs däremot inte en sådan 

intresseavvägning mellan brottsbekämpning och personlig integritet enligt LEK. Det behövs 

inte någon misstänkt person och inte heller intrånget som kan uppstå behöver vägas in när 

beslutet tas. Den enda förutsättning för utlämning enligt LEK är att det finns ett misstanke 

om brott. Jämfört med de andra grunder är förutsättningarna för utlämning därför mycket 

låga särskilt med tanke på att ingen särskilt tröskel av brottslig verksamhet måste först 

bevisas.  

Med utgångspunkt i ovannämnda förutsättningar framgår det att LEK-

bestämmelserna ger mindre integritetsskydd jämfört med de andra två utlämningsgrunder. 

LEK kan användas för att lämna ut information om en mycket större mängd människor, 

teoretiskt med den enda begränsning att det handlar om misstanke om brott. Detta kan 

kritiseras eftersom detta betyder att lagstiftningen är inte särskilt tydlig eller förutsägbar. 

Även om regeringen bedömde (i fråga om hemlig övervakning) att en begränsning om 

möjliga syften för inhämtning79 borde finnas, också med hänvisning till Europakonventionens 

krav på klarhet och förutsägbarhet ledde det inte till en motsvarande begränsning i LEK. 

Även om lagen inte omfattar en sådan intresseavvägning måste också eventuella 

kontroller kring själva beslutet om utlämning analyseras för att kunna bedöma om 

lagstiftningen är proportionerlig i sin helhet. 

 

                                            
76 27 kap. 1 § 3 st. RB. Denna regel gäller för alla beslut om tvångsmedel enligt 27 kap. RB. 
77 2 § p. 2 inhämtningslagen. 
78 Prop. 2011/12:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 
kommunikation, s. 85. 
79 Ibid. s. 74. 
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3.3.4 Kontroll vid beslut 
Kontroll kan förekomma i många olika former och utföras av olika organ. I detta avsnitt ska 

förekomsten av en förhandskontroll analyseras. Här gäller det ett enskilt fall och kontroll äger 

rum innan ett beslut fattas. 

En förhandskontroll i form av domstolsprövning ska ske vid utlämnande  enligt RB.80 

Detta ger en bra skydd för personlig integritet eftersom varje fall måste analyseras och 

utvärderas av tingsrätten innan tillstånd kan ges. Det enskilda fallet ska bedömas och de 

kriterier i RB om grad av brottslighet, koppling till vissa personer och vikten som uppgifterna 

har för utredningen ska uppvägas av en oberoende organ. Den statliga utredningen ser detta 

som att “skapa starka garantier för att [åtgärder som vidtas] uppfyller lagens stränga 

begränsningar och skyddsregler”.81 Utredningen anser också att rättegångsprövningen tvingar 

brottsbekämpande myndigheter att noga motivera behovet av en viss åtgärd.82 Den formella 

processen och ett skriftligt beslut innebär att lagens kriterier inte kan undgås.  

Inhämtning av uppgifter enligt RB är dock den enda utlämningsgrunden där en sådan 

kontroll måste ske. Enligt inhämtningslagen är det myndighetschefen som beslutar och LEK 

innehåller inte en formell beslutsprocess. Man kan därför undrar varför utredningen lägger 

stor vikt på en sådan garanti när det är fråga om en förundersökning men inte i syfte av 

underrättelseverksamhet eller misstanke om brott.  

Ett beslut av myndighetschefen innan utlämning kan ske i underrättelseverksamhet83 

kan inte jämföras med en domstolsprövning i RB eftersom det är inte en utomstående 

oberoende organ. Däremot faktumet att beslutet måste tas på en sådan hög nivå på 

myndigheten borde ge ett hyfsat bra skydd för personlig integritet. De kriterier som nämns i 

lagen om grad av brottslighet och intresseavvägning måste fortfarande följas av 

myndighetschefen. Det finns dock möjligheten enligt inhämtningslagen att delegera 

beslutsfattande till en annan person som är anställd vid myndigheten som innehar erforderlig 

kompetens, utbildning och erfarenhet.84 Beroende på i vilken omfattning detta utnyttjas på 

myndigheten är det möjligt att detta skydd försvagas i praktiken, även om samma kriterier i 

övrigt måste fortfarande tillämpas.  

                                            
80 27 kap. 21 § RB. 
81 Ds 2014:23, Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, s. 60. 
82 Ibid. 
83 4 § inhämtningslagen. 
84 4 § 1 st. inhämtningslagen. 
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När inhämtningslagen skulle införas framförde PTS att beslut om inhämtning borde 

göras av en domstol istället för myndigheten själv.85 Behov av snabba beslut i fråga om 

underrättelseverksamhet är dock anledning till att myndighetsbeslut kan ses som mer lämplig 

och ändamålsenlig.86 Oberoende av om beslut tas av domstol eller myndigheten själv är 

avvägningar desamma.  

Vid beslut om utlämning av abonnemangsuppgifter enligt LEK finns det däremot 

ingen kontroll. När en begäran kommer in till operatörer ska de lämna ut uppgifterna enligt 6 

kap. 22 § LEK. Den statliga utredningen poängterar att utlämningen begränsas fortfarande av 

proportionalitetskrav som finns i artikel 8 i Europakonventionen och 2 kap. 21 § RF.87 Även 

om så är fallet är det dock inte tydligt varken för operatörerna eller enskilda på grund av 

avsaknaden av en förhandskontroll. Begränsningen är därför inte så självklar som 

utredningen påstår. Utredningen anser att ändamålsglidningen är begränsad “eftersom de 

lagrade uppgifterna inte får lämnas ut för annat än brottsbekämpande ändamål”.88 Denna 

begränsning är dock inte heller så uppenbar eftersom det inte behövs någon motivering av 

myndigheten när uppgifterna begärs ut.  

En möjlig förklaring till att det inte finns någon kontroll vid beslut enligt LEK är att 

det har gjorts en skillnad mellan inhämtning av trafikuppgifter för förundersökning  eller 

underrättelse och inhämtning av abonnemangsuppgifter för misstanke om ett brott. Uppgifter 

om abonnemang är inte så integritetskränkande som trafikuppgifter.89 En lägre nivå av skydd 

för den personliga integriteten skulle därför kunna accepteras som ändå balanserad på grund 

av denna skillnad. Däremot finns redan skillnader i förutsättningarna för de olika 

inhämtningsgrunderna. Som har påpekats i de två sista avsnitt är förutsättningar för 

utlämning strängare beroende på om det gäller förundersökning (ett brott som kan leda till 

minst sex månaders fängelse) och underrättelseverksamhet (ett brott som kan leda till minst 

två års fängelse) jämfört med om det gäller inhämtning av abonnemangsuppgifter. Ett 

misstanke om brott där lagen inte nämner straffskalan innebär således inte någon sådan 

begränsning. Frånvaron av en intresseavvägning i LEK avviker också från reglerna i RB och 

inhämtningslagen. Strängare begränsningar för att tillåta utlämning av trafikuppgifter i en 

förundersökning än för att tillåta utlämning av abonnemangsuppgifter vid misstanke om brott 

                                            
85 Prop. 2011/2012:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektroniska 
kommunikation, s. 88. 
86 Se också Prop. 2011/12:55 s. 89. 
87 Ds 2014:23 s. 65. 
88 Ibid. s. 69. 
89 Bet. 2011/12/JuU8, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektroniska 
kommunikation, s. 14; Prop. 2011/12:55 s. 108. 
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finns således redan i de andra förutsättningarna. Det kan därför ifrågasättas om frånvaron av 

kontroll vid beslutet spetsar balansen för mycket till förmån för brottsbekämpandet till 

nackdel för den enskildes personliga integritet. 

3.3.5 Kontroll i efterhand 
I situationer där en förhandskontroll inte äger rum kan istället förekomsten av en 

efterhandskontroll bli en viktig integritetsåtgärd. RB:s regler tillåter undantag där 

förhandskontrollen byts ut mot en efterhandskontroll. Ett interimistiska beslut kan tas av 

åklagaren om domstolsprövning skulle leda till en fördröjning av väsentlig betydelse för 

utredningen.90 Här ska det ändå ske en domstolsprövning inom en kort tid med möjlighet att 

upphäva åklagarens beslut.91 På så sätt kan det hävdas att det fortfarande finns en tillräcklig 

nivå av kontroll för utlämning av trafikuppgifter enligt RB. Detta eftersom det är bara formen 

och inte förekomsten av kontrollen som ändras genom undantaget. Det enskilda fallet 

granskas fortfarande av domstolen men kontrollen är uppskjuten enligt undantaget. 

Vad gäller underrättelseverksamhet finns det en efterhandskontroll i form av 

underrättelse till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN). Som förvaltningsdomstolen 

påpekar är en förhandskontroll inte “förenlig med underrättelseverksamhetens arbetssätt” och 

skulle “riskera att fördröja tillgången till nödvändiga uppgifter så att dessa inte längre är 

aktuella när tillgången medges”.92 Istället ska enligt 6 § inhämtningslagen SIN underrättas 

om ett beslut om inhämtning av uppgifter senast en månad efter ärendet om inhämtningen 

avslutades. Som påpekats i det föregående kapitlet beslutar  myndigheten själv om utlämning 

av uppgifter vilket kan ses som ett lägre skydd jämfört med en domstolsprövning. Emellertid 

kan förhandskontrollen kombinerad med en skyldighet att rapportera besluten till ett 

oberoende organ leder till en mer acceptabel skyddsnivå (även om en domstolsprövning 

skulle klart föredras utifrån ett integritetsperspektiv). Som SIN själv påpekar ställs “särskilda 

krav på korrekt beslutsfattande och tydliga rutiner” hos myndigheter på grund av att besluten 

tas utan någon domstolsprövning.93 

Eftersom SIN fick uppdraget att granska inhämtning i underrättelsesyfte först 2012 

finns det inte så mycket underlag för att kunna utvärdera hur effektivt denna 

efterhandskontroll är. Rapporter publicerade av SIN verkar dock tyda på att denna kontroll 

                                            
90 27 kap. 21 a § 1 st. RB. 
91 27 kap. 21 a § 2 st. RB. 
92 Förvaltningsrätten, Mål 14891-14, s. 24. 
93 SIN, Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens 
tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen av hemliga tvångsmedel, Dnr 96-2013, 2013-05-22, 
s.12. 
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genomförs på ett ingående sätt. År 2012 har SIN underrättats om 310 beslut om inhämtning,94 

år 2013 om 722 beslut.95 SIN har i sin rapport avseende året 2013 konstaterat att underrättelse 

lämnades för sent avseende cirka 14 % av besluten;96 detta nämndes inte i rapporten för 2012, 

vilket kan bero på det ökande antalet beslut eller en brist i polisens rutiner. SIN har också 

funnit i några fall att inhämtning har skett där brottet inte omfattades av inhämtningslagen, 

dvs. att grad av brottslighet inte var tillräckligt allvarlig;97 detta har dock bara hänt 2012,98 så 

förhoppningen är att detta fel har åtgärdats av polisen. Utöver detta har det i ett fall 

framkommit att inte bara trafikuppgifter utan själva innehållet av meddelanden har 

inhämtats.99 

Den statliga utredningen analyserar tyvärr inte hur stärk SIN:s efterhandskontroll är, 

varken jämfört med förhandskontrollen i RB eller överhuvudtaget om kontrollen “uppfyller 

lagens begränsningar och skyddsregler” för att använda samma ord som i utredningens analys 

av förhandskontrollen. Detta är ett misslyckande (enligt författaren) eftersom en viktig del av 

analysen lämnades ute. Dock kan konstateras att SIN:s tillsyn av besluten har hittills utförts 

med en noggrann analys av enskilda inhämtningsbeslut vilket borde leda till en hyfsat hög 

nivå av kontroll även om denna kontroll äger rum efter utlämning har skett. 

Vad gäller utlämning enligt LEK finns det inte någon särskilt kontroll som utförs av 

en myndighet efter ett beslut om utlämning har skett i ett enskilt fall. Som utredningen 

noterar faller denna behandling under Datainspektionens kontroll där det gäller en 

automatiserad behandling av personuppgifter.100 Även om denna möjlighet finns utförs dock 

inte som regel någon kontroll överhuvudtaget när det gäller utlämning enligt LEK. 

Utredningen märker också denna brist och konstaterar att tillsyn kan förbättras i 

sammanhanget.101  

När man jämför utlämningsreglerna om kontroll i de tre olika lagrummen är det klart 

och tydligt att LEK ger mindre integritetsskydd än de andra två utlämningsgrunder. Ingen 

kontroll sker varken vid beslut eller i form av efterhandskontroll. Att skyddsnivån minskas i 

fråga om abonnemangsuppgifter är delvis en förklaring till detta. Även om det godtas att 

                                            
94 Ibid. s.3. 
95 Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsynsverksamhet 
under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel, SIN Dnr 891-2014, 2014-05-22, s.7. 
96 Ibid. s. 8. Underrättelse lämnades sent i drygt 100 utav de totala 722 beslut. 
97 Ibid. s.11. 
98 Ibid. s.13. 
99 Ibid. s.12. 
100 Ds 2014:23, Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, s. 64. 
101 Ibid. s. 71, 100. 
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abonnemangsuppgifter är inte lika känsliga102 är det fortfarande en fråga om intrång i någons 

integritet att lämna ut sådana uppgifter. Begreppet omfattar uppgifter om namn, adress, IP-

adress, och abonnentnummer.103 Det är därför rimlig att förvänta sig att någon form av 

kontroll och avvägning mellan de olika intressen görs innan en utlämning äger rum.  

3.3.6 Helhetsbedömning av förutsättningar för utlämning 
Det är utan tvekan att RB utav de tre utlämningsgrunder ger mest skydd för personlig 

integritet med klara och tydliga förutsättningar om när utlämning får ske. Tillsammans med 

förhandskontrollen i form av domstolsprövning finns det en rad skyddsregler vilket 

lagstiftningen vid förundersökning innehar. Detta är också förmodligen en av anledningarna 

till att utredningen anser att reglerna om inhämtning enligt RB “utan tvekan” faller inom 

unionrättens krav.104 Dessa förutsättningar ledde också till förvaltningsrättens bedömning att 

RB är proportionerlig.105  

 Inhämtningslagen är som har påpekats mer nyanserad men klarar förmodligen också 

av proportionaliteten genom integritetsavvägningen, beslut av myndighetschef och en 

efterhandskontroll av en utomstående organ. Förvaltningsrätten bedömde att 

inhämtningslagen är proportionerlig eftersom reglerna är tydliga och precisa och är 

begränsade till det som är strängt nödvändigt.106 Datainspektionen anser också att lagen 

innehåller en bra skydd för den personliga integriteten.107  

Förutsättningar för utlämning i LEK kan däremot ifrågasättas när det gäller 

proportionalitet. Förvaltningsrätten bedömde LEK som proportionerlig eftersom tillgången 

begränsas till misstanke om brottslighet och avser endast abonnemangsuppgifter.108 Rätten 

ansåg att LEK:s begränsning till mindre integritetskränkande uppgifter i form av 

abonnemangsuppgifter vägde tyngre än andra faktorer och att det därför saknade betydelse att 

det enligt lagen inte finns till exempel en förhandskontroll. Att uppgifterna som lämnas ut är 

begränsade till abonnemangsuppgifter är utan tvekan anledning till att ha en mindre strikt 

kontrollprocess. Att det inte behövs ett mer allvarligt form av brottslighet och inte heller 

någon misstänkt person leder däremot till att reglerna blir mer inriktade på brottsbekämpning 

                                            
102 Ibid. s. 69-70. 
103 Se till exempel Ds 2014:23 s. 36. 
104 Ds 2014:23, Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, s. 100. 
105 Mål 14891-14, s. 20-22. 
106 Ibid. s. 24. 
107 Prop. 2011/12:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 
kommunikation, s. 82. 
108 Mål 14891-14, s. 20. 
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än skydd av den personliga integriteten. Detta leder till en obalans i LEK:s förutsättningar 

vilket gör att proportionaliteten inte kan garanteras i tillräcklig grad. 

För att göra en helhetsbedömning måste alla förutsättningar vägas tillsammans för att 

kumulativt kunna bedöma proportionalitet av lagstiftningen. Där en förutsättning enligt lagen 

är till förmån för ett intresse betyder det inte att hela lagstiftningen är till förmän för detta 

intresse; det kan finnas andra förutsättningar i lagen som jämnar ut balansen med följd av att 

ett proportionerligt resultat uppnås. Däremot om flera förutsättningar gynnar ett intresse eller 

om förutsättningar saknas till bekostnad av ett annat intresse blir det svårt att nå ett balanserat 

och proportionerligt resultat. Det är också anledning till varför det är viktig att göra en 

helhetsbedömning av utlämningsreglerna inklusive eventuella ojämna förutsättningar för att 

kunna bedöma om lagstiftningen uppfyller proportionalitetskraven.  

Ett exempel där en sådan utjämning kan hävdas är i underrättelseverksamhet. Enligt 4 

§ inhämtningslagen tas beslut om inhämtning av uppgifter av myndigheten själv. Även om ett 

formellt beslut tas finns det inte samma skydd som ett beslut av en oberoende utomstående 

organ. Däremot måste det enligt 2 § p. 1 inhämtningslagen röra sig om ett allvarligare brott 

med minst två års fängelse jämfört med sex månaders fängelse i RB. Att det finns strängare 

och svagare förutsättningar inom de olika kriterier innebär att utlämningsreglerna fortfarande 

kan nå ett balanserat och proportionerligt resultat.  

I LEK:s utlämningsregler är det dock svårt att kunna jämna ut balansen eftersom det 

finns en brist på förutsättningar för utlämning. Detta leder till slutsatsen att utlämning av 

uppgifter i praktiken inte är särskilt begränsad genom de rättsliga bestämmelser och lutar till 

förmån för brottsbekämpande till nackdel för skyddet av integritet. Proportionaliteten av 

lagstiftningen kan därför starkt ifrågasättas. Konsekvensen är att det tredje och sista steget i 

datalagringsreglering har en alltmer viktig roll, genom att begränsa användning av uppgifter 

som lätt kan lämnas ut. De förutsättningar kring de lagrade uppgifter, vilket är föremål för 

analys i följande kapitel, blir därför ännu viktigare i fråga om huruvida den svenska 

datalagringsregleringen kan nå ett balanserat resultat. 

 

3.4 Förutsättningar kring lagrade uppgifter 
Det föregående kapitlet analyserade de rättsliga bestämmelser för själva utlämnandet av 

lagrade uppgifter. Det finns utöver dessa också andra bestämmelser som är av betydelse vid 

en bedömning om proportionalitet.  
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I detta kapitel analyseras frågor i samband med tiden efter utlämning men även 

behandling och skydd av uppgifterna oavsett om utlämning har skett. Det omfattar med andra 

ord allt annat än själva förutsättningar för utlämning: hur lång tid uppgifterna sparas, skydd 

av uppgifterna, tillsyn över detta osv. En annan anledning till att dessa frågor analyseras 

separat är att reglerna inte alltid skiljas åt beroende på vilken utlämningsgrund det rör sig om 

utan beroende på vem behandlar uppgifterna, operatörer eller myndigheter. Beroende på var 

uppgifterna finns gäller därför ibland olika regler. En jämförelse mellan förutsättningarna hos 

operatörer och myndigheter kan därför underlättas och tydliggöras genom att granska dessa 

förutsättningar skilda från förutsättningarna för utlämning.  

För att utvärdera dessa frågor behöver förutsättningar kring användning och lagring 

av uppgifterna analyseras. Även här kan ett kontrollerande organ bli aktuellt för att se att 

lagstiftningen följs och uppgifterna lagras och skyddas på rätt sätt.   

De förutsättningar som är därför aktuella att utvärdera i lagstiftning är: 

• tidsbegränsning av användning/lagring 

• användning av uppgifter 

• skydd av uppgifter 

• underrättelse till individen 

• kontrollerande organ 

Tabellen nedan visar förutsättningar i korthet för de tre olika utlämningsgrunder. 

Samma färger har använts som i föregående kapitlet för att underlätta en 

proportionalitetsbedömning av lagstiftningen. 
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3.4.1 Tidsbegränsning 

Tidsbegränsning av lagring hos operatörer 

Utlämning kan bara ske om uppgifterna finns tillgängliga hos operatörerna. Enligt 

lagstiftningen har operatörer en skyldighet att lagra trafikuppgifter under en sex månaders 

period109 och därefter utplåna eller avidentifiera dem. För myndigheter som begär ut specifika 

uppgifter medför detta en begränsning eftersom det som kan lämnas ut avser bara det sista 

halvåret.  

Sverige införde ett krav på sex månaders lagringstid, det lägsta enligt 

datalagringsdirektivet. Lagringslängden har inte varit så kontroversiell. Förvaltningsrätten 

gick inte djupt i frågan men bedömde att en sex månaders lagringstid är tillräcklig kort och är 

proportionerlig till syftet med lagstiftningen. Den statliga utredningen använde sig av statistik 

rörande de trafikuppgifter brottsbekämpande myndigheter begär ut för att bedöma att det inte 

är rimligt att lagra uppgifter under en kortare tid än sex månader.110 Utredningen ansåg därför 

att den svenska lagstiftning är proportionerlig och begränsad till det som är strikt 

nödvändigt.111  

Däremot att det inte görs någon skillnad i lagringstid mellan olika kategorier av 

uppgifter har varit föremål för kritik.112 Tredje kritiken av EU-domstolen var just detta, att 

uppgifterna skiljas inte åt utifrån nytta och att ingen begränsning finns för att lagra bara 

strängt nödvändiga uppgifter. Tyvärr fokuserar den statliga utredningen inte på denna brist i 

bestämmelserna rörande den svenska lagringstiden. Istället fokuserar utredning på att en 

kortare period inte skulle vara rimligt för de brottsbekämpande myndigheterna att kunna få ut 

nödvändiga uppgifter. Förvaltningsrätten gick inte djupt i fråga om lagringstiden men fann 

precis som utredningen en sex månaders lagringstid tillräcklig kort och proportionerlig till 

syftet med lagstiftningen även om olika kategorier av uppgifter inte skiljas åt.113 

Själva lagringstid enligt svensk rätt verkar i grund och botten proportionerlig i syfte 

att använda de lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Systemet skulle dock kunna 

förbättras utifrån en uppdelning av olika kategorier av uppgifter, kanske tillsammans med 

underlag från de brottsbekämpande myndigheter om till exempel vilka uppgifter är mest 

nödvändiga utifrån ett brottsbekämpande perspektiv, vilka uppgifter används mest i praktiken 

                                            
109 6 kap. 16 d § LEK. 
110 Ds 2014:23, Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, s. 86. 
111 Ibid. s. 87. 
112 Förvaltningsrätten, Mål 14891-14, s. 25-26. 
113 Ibid. 



Datalagring i Sverige: en balanserad och tillförlitlig reglering? 

  33  

och en utredning om huruvida hela sexmånadersperioden är nödvändig vad gäller alla typer 

och kategorier av uppgifter.  

Tidsbegränsning av uppgifter som lämnas ut till myndigheter 

Nästa fråga är om någon form av tidsbegränsning för myndigheterna som begär ut 

uppgifterna finns. Eller betyder lagstiftning i praktiken att alla uppgifter som sparas under sex 

månaders tid kan inhämtas per automatik av myndigheten? Vad gäller inhämtning av 

uppgifter enligt RB ska domstolen ange tidsramen för inhämtning av uppgifterna.114 Tiden får 

inte överstiga det som är nödvändigt och i fall det gäller framtiden är begränsningen högst en 

månad från beslutsdagen. En liknande begränsning om tidsram och framtidsinhämtning finns 

i 5 § inhämtningslagen avseende myndighetens beslut. Dock används vaga termer att “om det 

inte längre finns skäl” ska inhämtning inte fortsätta.115 Eftersom det är myndigheten själv 

som beslutar om inhämtning finns det kanske anledning till att införa tydligare regler för att 

klargöra när inhämtning inte längre är tillåten.  

LEK reglerna innehåller inte någon motsvarande begränsning av tidsramen för 

inhämtning, något som har noterats av lagstiftaren som påpekar att en form av begränsning 

finns i praktiken på grund av operatörernas skyldighet att utplåna eller avidentifiera 

uppgifter.116 Denna begränsning är dock inte riktade mot myndigheterna och det gäller därför 

att möjlighet finns att hämta in alla uppgifter som finns lagrade hos operatörerna. 

Återigen här har LEK mindre skydd än de andra två regleringar. Att det måste fattas 

ett beslut om inhämtning av uppgifter enligt RB och inhämtningslagen gör det lättare att 

bestämma en tidsram för uppgifterna. Frånvaron av ett sådant formellt beslut enligt LEK gör 

att en sådan tidsbegränsning inte ses som viktig i sammanhanget, och förutom ett potentiell 

överskott av uppgifter som lämnas ut medför det också mindre kontroll över exakt vilka 

uppgifter inhämtas. 

Tidsbegränsning av uppgifter som har lämnats ut till myndigheter 

När uppgifter överförts från operatören till myndigheten blir frågan hur lång tid uppgifterna 

kan sparas hos myndigheten. Frågan är därför om bevarande av uppgifter hos myndigheten 

efter inhämtning är tidsbegränsad på något sätt. Om inte sådana begränsningar finns är risken 

att lagringstiden förlängs genom att polisen hämtar in uppgifterna och sedan sparar dem 

                                            
114 27 kap. 21 § 2 st. RB. 
115 5 § 2 st. inhämtningslagen. 
116 Prop. 2011/12:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 
kommunikation, s. 52. 
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under en lång tid framöver. Detta medför att lagringstiden förlängs i praktiken som en följd 

av utlämning från operatörerna. Det är klart att de brottsbekämpande myndigheter behöver en 

viss tid för att kunna använda sig av uppgifterna efter att uppgifterna har inhämtats. Däremot 

borde detta inte fortsätta utan något slags begränsning.  

RB innehåller ett antal regler i detta avseende. Uppgifter får sparas till 

förundersökningen har lagts ned, eller till målet har slutligt avgjorts.117 I fall uppgifter saknar 

betydelse ska de förstöras omedelbart.118 Risken för en orimlig ökning av lagringstiden är 

därför ganska låg enligt RB:s regler. 

Vad gäller de andra två utlämningsgrunder finns det också regler som motverkar 

denna risk. Däremot finns de utanför huvudlagstiftningen. Behandling av personuppgifter vad 

gäller brottsbekämpande myndigheter regleras av Polisdatalag (2010:361) (PDL)119 (i stället 

för personuppgiftslag (1998:204) (PuL)). Syftet med PDL är att uppnå de två mål som är 

belysta i denna uppsats: att bekämpa brott och att skydda den individens integritet.120 PDL är 

därför generellt tillämplig för inhämtning enligt LEK och inhämtningslagen i brist på 

särskilda bestämmelser. Enligt PDL får personuppgifter inte bevaras under längre tid än 

ändamålet för inhämtning.121 Som huvudregel ska de gallras senast ett år efter ett ärende 

avslutades.122 Det finns dock flera undantag till denna regel som innebär att gallring kan ske 

efter upp till tio år.  

Slutsats om tidsbegränsningarna 

Att några tidsbegränsningar om uppgifter som inhämtats och sparas hos myndigheter finns är 

en viktig åtgärd för att tillgodose både brottsbekämpning och personlig integritet. När de 

begränsningar tillämpas till den grad av brottslighet som behövs för att hämta in uppgifter 

enligt datalagringsreglerna (se tidigare kapitel) kan det dock påpekas att uppgifterna har 

möjlighet att sparas under en hyfsat lång tid hos polisen. I praktiken innebär detta en viss 

ändring av balansen mellan lagring och gallring av uppgifter. När det gäller inhämtning för 

underrättelseverksamhet till exempel (där minst två års fängelse behövs) kan uppgifterna 

sparas under fem år.123 Även med tanke på den tid som behövs för att utföra verksamheten 

kan detta inte ses som annat än ett minskat skydd av den personliga integriteten. 

                                            
117 27 kap. 24 § 2 st. RB. 
118 27 kap. 24 § 3 st. RB. 
119 1 kap 2 § 1 st. PDL. 
120 1 kap 1 § PDL. 
121 2 kap. 12 § 1 st. PDL. 
122 2 kap. 13 § 1 st. PDL; 5 kap. 7 § 1 st. PDL. 
123 3 kap. 2 § 1 st. 1 PDL; 3 kap. 14 § 2 st. PDL. 
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3.4.2 Användning 
Även om uppgifter har lämnats ut till brottsbekämpande myndigheter innebär det inte att 

uppgifterna kan användas för alla ändamål. För att finna en balans i denna fråga måste 

reglering i första hand se till att inget överskott av uppgifter lämnas ut. Nästa steg är att se till 

att de uppgifter som lämnats ut används för att hjälpa de brottsbekämpande myndigheter när 

det inte utgör ett stort integritetsintrång.  

Typ av uppgifter som inhämtas 

När tillstånd ges enligt RB ska det anges vilket telefonnummer, adress, utrustning eller 

geografiskt område det rör sig om.124 Uppgifter som kan hämtas in och användas av 

myndigheten blir därför begränsade av domstolen. Dessa begränsningar finns också i 

inhämtningslagen, och utöver de uppgifterna ovan ska det anges vilken brottslig verksamhet 

det rör sig om.125  

Hur uppgifter sedan används i praktiken är en annan fråga, men att vilka uppgifter 

som kan inhämtas begränsas genom att det föreligger en förutsättning i lagstiftning påverkar 

mängden potentiellt överskottsinformation. Detta i sin tur har inflyttande på användning av 

uppgifter hos myndigheten eftersom antal uppgifter är begränsat från början. Att LEK 

reglerna inte innehåller en liknande begränsning har därför inverkan även här. 

Användning av och tillgång till uppgifterna 

När myndigheter har inhämtat vissa uppgifter uppkommer sedan frågan om hur dessa 

uppgifter används i deras verksamhet. Enligt RB får uppgifterna används för att förhindra 

brott och i förundersökning om det är föreskrivet fängelse i minst ett år och det kan antas 

föranleda inte endast böter.126 Undantag finns till regeln om förundersökning om det finns 

särskilda skäl. En liknande regel för att förhindra brott finns i inhämtningslagen127 men vad 

gäller utredning av brott måste tillstånd till hemlig övervakning först medges128 för att 

säkerställa att samma prövning ska göras oavsett om uppgifterna har inhämtats enligt 

inhämtningslagen eller RB. Användning av uppgifterna i både RB och inhämtningslagen är 

därför hyfsat strikt reglerad och borde lätt klara av proportionalitetskrav.  

                                            
124 27 kap. 21 § 3 st. RB. 
125 5 § inhämtningslagen. 
126 27 kap. 23 a § RB. 
127 7 § inhämtningslagen. 
128 8 § inhämtningslagen. Se vidare Prop. 2011/12:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till 
uppgifter om elektronisk kommunikation, s. 92-93 och bet. 2011/12/JuU8, De brottsbekämpande 
myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation, s. 23-24. 
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Vad gäller LEK finns det återigen inga särskilda bestämmelser. Enligt 2 kap. 7 § PDL 

får personuppgifter behandlas för brottsbekämpande verksamhet. Annat ändamål tillåts men 

under förutsättning att det inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades 

in.129 Denna bestämmelse är ett mer vidsträckt undantag än i RB eller inhämtningslagen och 

risken finns att den utnyttjats mer än i undantagsfall. Däremot bedömdes LEK proportionerlig 

av den statliga utredningen, vilken ansåg regleringen av myndigheternas tillgång som 

omfattande. Denna slutsats kan dock ifrågasättas mot bakgrund av regeln i PDL. 

Förvaltningsrätten hade samma åsikt om proportionalitet av LEK reglerna eftersom 

tillgången begränsas till misstanke om brottslighet och avser endast abonnemangsuppgifter 

vilket rätten anser inte lika integritetskänsliga som andra uppgifter.130 Att ingen hänvisning 

gjordes till detta undantag i proportionalitetsbedömningen kan dock kritiseras.  

3.4.3 Skydd 
Lagring av abonnemangs- och trafikuppgifter medför att en hel del personuppgifter lagras 

och förvaras på ett fåtal ställen. Mängden och känsligheten av dessa uppgifter kräver en viss 

säkerhet och skyddsnivå. För att säkerställa att dessa uppgifter inte är tillgängliga för 

obehöriga personer och att uppgifter inte ändras på något sätt måste vissa säkerhetsåtgärder 

finnas. Fjärde kritiken som kom från EU-domstolen var att datalagringsdirektivet inte 

föreskriver tillräckliga garantier att säkerställa ett effektiv skydd av de lagrade uppgifter, 

anpassade till typen av de lagrade uppgifter och specifika risker för otillåten tillgång. 

Oåterkalleligen förstöring av uppgifterna när lagringstiden har gått ut ifrågasattes också av 

domstolen. Det är därför viktigt att analysera i vilken grad de svenska bestämmelser reglerar 

skydd av uppgifterna och säkerhetsåtgärder. 

Skydd hos operatörer 

Vad gäller operatörerna utgår man i första hand från reglerna i LEK som ålägger operatörer 

att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda uppgifterna.131 Utredningen 

konstaterar att ingen hänsyn kan tas till kostnaderna av sådana åtgärder till skillnad från 

tidigare regler i LEK.132 En annan bestämmelse, 6 kap. 16 d § LEK, uppfyller krav på ett 

                                            
129 2 kap. 8 § 4 st. PDL. 
130 Mål 14891-14, s. 19. 
131 6 kap. 3 a § LEK. 
132 Ds 2014:23, Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, s. 88. 
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oåterkalleligt förstöring av uppgifter tillsammans med andra bestämmelser133 enligt 

utredningen.134  

Utöver detta finns förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) 

som föreskriver krav på att lagrade uppgifter ska vara av samma kvalitet och föremål för 

samma säkerhet och skydd som vid behandling före lagringen.135 FEK ger mer vägledning 

genom att ställa upp en rad säkerhetskrav i form av skydd mot förstöring, förlust eller 

ändring, och otillåten tillgång.136 Alla dessa är dock vida begrepp och hjälper således inte 

operatörer med vilka konkreta åtgärder som borde tas. Istället hänvisar FEK till 

tillsynsmyndigheten, PTS, som får meddela närmare föreskrifter om åtgärder som ska 

vidtas.137  

PTS har meddelat en sådan föreskrift i form av PTSFS 2012:4138 vilket trädde i kraft i 

december 2012. Föreskriften har därför bara varit tillämplig under en kort tid, även om det 

infördes av PTS under samma år som införlivandet av direktivet. Föreskriften innehåller mer 

vägledning för operatörerna i form av regler om behörighet, fysiskt skydd, loggning, 

säkerhetskopiering mm. En del av föreskriften är däremot “allmänt råd”. Detta är olyckligt 

eftersom rådet innehåller en rad mer konkreta åtgärder som skulle leda till ett ökad skydd av 

uppgifterna. Det allmänna rådet är däremot inte bindande för operatörerna att följa.  

Som exempel finns det i 3 § PTSFS 2012:4 krav på att operatörerna ska bedriva ett 

kontinuerligt säkerhetsarbete med beaktande av riskerna som ska följas upp regelbundet. Som 

tillägg finns allmänt råd att operatören borde göra en riskanalys för att identifiera de riskerna 

som uppstår för den egna verksamheten och att det borde finnas regelbunden utbildning av 

personal. Detta råd skulle hjälpa operatörerna följa kraven som finns i 3 §. Utan att göra en 

riskanalys för organisationen har man inte underlag för vad som särskilt borde beaktas, både 

på grund av hur organisation ser ut (hur stor, olika avdelning osv.) och hur många uppgifter 

finns lagrade (hur många kunder osv.). Utbildning av personal borde också ses som viktigt 

och nödvändigt för att kunna fullfölja säkerhetskraven. 

                                            
133 Till exempel 27 kap. 24 § RB (i förundersökningar) och 9 § inhämtningslagen (för underrättelse) och 
polisdatalagen (vad gäller inhämtning av abonnemangsuppgifter enligt LEK). 
134 Ds 2014:23 s. 92-93. 
135 37 § 1 st. FEK. 
136 37 § 2 st. FEK. 
137 37 § 3 st. FEK. 
138 PTSFS 2012:4, Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder i samband med 
lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål, 2012-11-06. 
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Även om föreskriften kan ses som en bra utgångspunkt skulle den därför kunna 

förbättras genom att tillhandahålla ytterligare detaljer i de obligatoriska delarna vilket skulle 

på så sätt öka säkerhetsåtgärderna istället för allmänt råd.  

Ett annat sätt att förbättra reglerna skulle vara att fokusera på målen av 

säkerhetsåtgärderna genom att referera mer tydligt till de olika säkerhetsgrunder som åtgärder 

baseras på - nämligen CIA-triaden.139 Här tas in konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet 

av uppgifterna. Uppgifterna ska inte vara tillgängliga för den som inte har behörighet, 

uppgifterna ska inte kunna ändras på något sätt, och uppgifterna ska alltid vara snabbt 

tillgängliga för de som har behörighet.140 Nuförtiden refererar man ofta till CIA-T141 vilket 

även omfattar att behandling av uppgifterna är spårbar.  

Dessa grundprinciper finns redan i föreskriften men på olika ställe vilket leder till 

mindre tydlighet. Tillgång till uppgifterna är till exempel skyddad genom att uppgifterna ska 

placeras i ett visst utrymme där det finns fysiskt skydd (5 §) men också genom att en 

säkerhetskopiering görs och förvaras på ett annat ställe (7 §). Konfidentialitet är skyddad 

genom att uppgifter placeras i ett visst utrymme som inte tillåter obehörigt tillträde (5 §) men 

också genom att ha rutiner för att begränsa personal som har tillgång till uppgifterna och 

systemen (4 §). Om man skulle utöka och fördjupa föreskriften skulle man tydliggöra vad de 

olika skyddsåtgärder har för mål och hur systemen bäst kan skyddas från intrång. Detta skulle 

kunna öka skyddsnivå för alla tre grundprinciper, vilket är de slutliga målen för sådana 

åtgärder. 

Utredningen anser att de svenska reglerna “går väsentligt längre” än direktivet och 

leder till en högre och mer preciserad skyddsnivå.142 Förvaltningsrätten instämmer, och anser 

att mer detaljerade regler finns i ytterligare föreskrifter om lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder samt att leverantörer till skillnad från datalagringsdirektivet inte får 

göra en kostnadsavvägning vid bedömning av en lämplig säkerhetsnivå.143 Rätten finner 

vidare att leverantörer har samma skyldighet vad gäller säkerhet även om det saknas 

bestämmelser om var lagringen får ske. Oberoende av var uppgifterna lagras finns möjlighet 

för tillsynsmyndigheten att fullfölja kontroller.144 Rätten avgör därför att bestämmelserna 

                                            
139 Detta kommer från de engelska begreppen: confidentiality, integrity, och availability och de motsvarande 
svenska begreppen är konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 
140 Detta är viktigt då lagrade uppgifter måste kunna lämnas ut utan dröjsmål enligt 6 kap. 16 f § LEK. 
141 Detta står för “traceability”. 
142 Ds 2014:23, s. 90. 
143 Mål 14891-14, s. 26-27. 
144 Ibid. s. 27. 
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uppfyller kraven på säkerhet men tillägger att en förtydligande om i vilket land uppgifter får 

lagras skulle kunna förbättra situationen och höja säkerheten av de lagrade uppgifterna.145  

Även om tydligheten och omfattning av säkerhetsbestämmelserna kunde förbättras 

finns det i den nuvarande regleringen ett hyfsat bra skydd för de uppgifter som lagras av 

operatörerna. Grundkravet för operatörerna att skydda uppgifterna finns i LEK, FEK ställer 

vissa säkerhetskrav på operatörerna och PTS:s föreskrift har mer detaljerade krav som måste 

följas av operatörerna tillsammans med ytterligare råd för att uppnå de här kraven. Detta 

leder till en bra säkerhetsnivå och risken för brister i operatörernas rutiner borde vara 

tillräckligt låg.  

Skydd hos myndigheter 

Situationen ser lite annorlunda ut vad gäller myndigheter. Reglerna i LEK, FEK och PTS-

föreskrift är bara tillämpliga för de som erbjuder elektroniska kommunikationstjänster, dvs. 

operatörer.146 Det är därför beklagligt att rättens analys fokuserar på säkerhet vid lagring hos 

leverantörer och att ingen motsvarande analys görs i fråga om säkerhet vid lagring efter 

uppgifter har lämnats ut till brottsbekämpande myndigheter. Rätten anser att undantag måste 

göras från huvudregeln om utplåning efter en tid på sex månader så att myndigheterna kan ta 

del av uppgifterna för att utföra verksamheten.147 Däremot tar rätten inte upp frågan om 

säkerhet av uppgifterna efter utlämning. Eftersom lagens bestämmelser om myndigheternas 

skyldigheter är spridda, som analyseras nedan, skulle det ha varit till nytta om denna fråga 

hade behandlats ytterligare för att tydliggöra kraven som finns för myndigheterna i den här 

frågan.  

Varje myndighet har ett ansvar att uppfylla grundläggande säkerhetskrav enligt 30 a § 

förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Till exempel ska en 

informationssäkerhetspolicy upprättas av myndigheten, information ska klassificeras med 

utgångspunkt i “CIA-triad” - konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, och riskanalyser 

ska utföras.148 Arbetet ska bedrivas i enlighet med etablerade standarder för 

informationssäkerhet, nämligen ISO/IEC 27001 och 27002. Informationssäkerhetsarbetet på 

myndigheten ska följas upp och utvärderas minst en gång per år.149 

                                            
145 Ibid. s. 28. 
146 Se vidare 2 kap. 1 § LEK om allmän tillämplighet, 6 kap. 16 a § LEK och 6 kap. 3 a § LEK om 
lagringsskyldighet. Se också 1 § FEK och 1 § PTSFS 2012:4. 
147 Mål 14891-14 s. 27. 
148 4 § MSBFS 2009:10, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters 
informationssäkerhet. 
149 Ibid. 5 §. 
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Några frågetecken kan ställas kring rättens analys till exempel påståendet att antalet 

personer som kan få tillgång till uppgifterna är begränsat eftersom det är myndighetschefen 

som beslutar om vilka uppgifter ska inhämtas.150 Även om det är förhoppning, dvs. att när 

myndigheten hämtar in uppgifterna finns det en liten krets som har behörighet att ta del av 

information och att uppgifter inte sprids vidare i organisationen, betyder inte att så är fallet 

bara på grund av att det är myndighetschefen som fattade beslutet. Det borde finnas något 

krav utöver själva beslut som handlar om vidarebehandling av uppgifterna i fråga för att 

skydda personens integritet i de aktuella omständigheterna.  

I 2 kap. 11 § PDL finns det däremot en begränsning om tillgång till uppgifterna. 

Tillgång ska begränsas till det som varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina 

arbetsuppgifter. Med andra ord får man tillgång till ett system eller vissa uppgifter bara om 

det är nödvändigt. En kontroll finns här genom ett loggningssystem, Centrala säkerhetsloggen 

(CSL), utvecklat av RPS vilket analyserar loggar från polisens IT-system.151 Dock har SIN 

funnit en brist på logguppföljning av ett flertal polismyndigheter.152  

Enligt 2 kap. 2 § 1 st. 7 PDL gäller 31 § och 32 § 1 st. PuL om säkerheten vid 

behandling. Detta betyder att myndigheten, i form av den personuppgiftsansvarige, ska vidta 

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter som behandlas. 

En lämplig säkerhetsnivå ska åstadkommas, med hänsyn till teknik, kostnader, risker vid 

behandling och uppgifternas känslighet.153 Detta kan jämföras med reglerna för operatörer 

där ingen hänsyn till kostnader kan tas.  

Att 32 § 1 st. PuL är tillämplig gör det möjligt för Datainspektionen som 

tillsynsmyndighet154 att i enskilda fall besluta om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas 

enligt 31 § PuL. Detta kan till exempel handlar om att utarbeta och införa särskilda rutiner 

avseende personuppgifter. Datainspektionen har beslutat i sådana ärende om  

personuppgiftsbehandling vid polismyndigheter under de sista åren.155  

På samma sätt som för uppgifter hos operatörer ger den nuvarande regleringen ett bra 

skydd för uppgifter som lämnats ut till myndigheter. Grundläggande säkerhetskrav måste 

beaktas, lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder måste vidtas, och en begränsning 

                                            
150 Mål 14891-14, s. 24. 
151 Heuman och Tell, Om Säkerhets och integritetsskyddsnämnden, SvJT 2013 502-520, s. 516. 
152 Ibid. s. 516. Se vidare SIN 2012-0904, Dnr 117-2012. 
153 31 § 1st. PuL. 
154 2 § Personuppgiftsförordning (1998:1191). 
155 Till exempel Datainspektionens beslut, Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid Polismyndigheten Gotland, 
Dnr 279-2013, 2013-11-26; Datainspektionens beslut, Tillsyn av personuppgiftsbehandling vid 
Polismyndigheten i Uppsala län, Dnr 280-2013, 2014-01-30. 
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finns angående vem får ha tillgång till uppgifter. Däremot finns det utrymme för förbättringar 

genom att ange mer konkreta och detaljerade säkerhetskrav, till exempel om vem får tillgång 

till uppgifterna. Även om några bestämmelser skulle kunna förbättras borde 

skyddsregleringen leder till en tillräckligt bra säkerhetsnivå hos myndigheterna. 

Slutsats om skydd 

Det finns ett antal bestämmelser inom de svenska reglerna om skydd av uppgifterna och 

säkerhetsåtgärder. Att utgångspunkten för reglering av operatörer och myndigheter är olika, 

som privata- respektive statliga aktörer, kan inte bedömas som något annat än logisk. En följd 

av detta är att olika lagrum blir tillämpliga beroende av om uppgifterna finns hos operatörer 

eller myndigheter. Som har påpekats finns det dock möjligheter för förbättringar i båda 

regleringar. Ett förslag skulle vara att försöka minska antal tillämpliga författningar i syfte att 

förtydliga reglerna. Ett annat är att ha några gemensamma bestämmelser som är tillämpliga 

för både operatörerna och myndigheterna. Eftersom det är samma uppgifter som lagras bör 

samma skyddsnivå säkerställas oberoende om uppgifterna finns kvar hos operatörerna eller 

lämnas ut till myndigheterna. Detta skulle möjliggöra en enhetlig reglering samtidigt som att 

vid behov tillåta olika bestämmelser för operatörerna och myndigheterna att tillämpa.  

3.4.4 Underrättelse 
En annan aspekt som behöver utredas är om den enskild vems uppgifter har lämnats ut 

underrättas om intrånget och i så fall vid vilken tidpunkt och av vilken organ. Det kan 

diskuteras om underrättelse till enskild borde ske överhuvudtaget. I vissa situationer kan det 

finnas anledningar till att inte göra så när underrättelse skulle kunna hota 

brottsbekämpningen. I sådana fall måste därför denna hot övervägas mot intresset för den 

enskilda att vara underrättad. Däremot borde, utifrån ett integritetsperspektiv, huvudregel 

vara att underrätta den som har varit föremål för ett integritetsintrång. Om ingen underrättelse 

sker har individen aldrig någon möjlighet att veta att en behandling av sina personuppgifter 

har ägt rum och inte heller någon möjlighet för att försvara sig mot behandlingen. Eftersom 

operatörerna har tystnadsplikt om uppgifter som lämnas ut till myndigheter156 borde eventuell 

underrättelse ske av den myndighet som har tagit del av uppgifterna.  

När en individ har varit föremål för elektronisk övervakning måste underrättelse ske 

enligt RB så snart som möjligt utan men för utredningen med en tidsbegränsning av en 

                                            
156 6 kap. 21 § p. 2,4,5 LEK. 
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månad efter en förundersökningen har avslutats.157 Det finns däremot undantag till 

underrättelsekravet, i samband med sekretess,158 vissa brottsliga gärningar159 (till exempel 

rikets säkerhet och terrorbrott), när intrånget kan anses som ringa160 och om underrättelse 

med hänsyn till omständigheterna är utan betydelse.161 Rättegångsbalken tillämpar med andra 

ord en huvudregel om underrättelse med vissa undantag.  

Vad gäller de andra utlämningsgrunder är situationen mer otydlig. Det finns inte 

uttryckliga bestämmelser i varken LEK eller inhämtningslagen om underrättelse till individ. 

Inhämtningslagen innehåller en bestämmelse om underrättelse till kontrollorganen SIN.162 

Däremot finns det inte något krav på underrättelse till enskilda.  

Det finns emellertid nu en möjlighet för enskilda att begära en rättslig kontroll om 

polisens personuppgiftsbehandling. Denna kontroll genomförs av SIN och infördes efter 

Sverige fällts i Europadomstolen163 för att inte uppfylla kravet på ett effektivt rättsmedel i 

fråga om Säkerhetspolisens bevarande av uppgifter.164 SIN:s löpande tillsyn över 

brottsbekämpande myndigheters användning av tvångsmedel tillsammans med möjligheten 

för individer att begära en rättslig kontroll har lett till att Sverige nu anses ha “ett effektivt 

rättsmedel” enligt artikel 13 Europakonventionen enligt Justitiekanslern.165 

En individ måste aktivt ställa frågan om hon eller han har varit föremål för polisens 

personuppgiftsbehandling. Bara när en begäran kommer in ska en sådan kontroll utföras. 

Denna fråga ställs till SIN som också har som uppgift att utöva tillsyn över polisens 

behandling av personuppgifter.166 När en begäran har kommit in från en enskild har SIN en 

skyldighet att kontrollera om någon personuppgiftsbehandling har ägt rum.167 På grund av 

sekretessregler kan SIN normalt inte lämna information om en enskild har varit utsatt för ett 

hemligt tvångsmedel eller personuppgiftsbehandling; däremot kan SIN informerar om något 

olagligt har skett.168  

Skillnaden här är dock att underrättelse händer inte per automatik. Enligt RB:s regler 

behöver inte en enskild göra något själv för att få information om 
                                            
157 27 kap 31 § RB. 
158 27 kap 33 § 1 st. RB. 
159 27 kap 33 § 3 st. RB. 
160 27 kap 31 § 1 st. RB. 
161 27 kap 31 § 3 st. RB. 
162 6 § inhämtningslagen. 
163 Segerstedt Wiberg m.fl. mot Sverige, 62332/00, 2006-06-06. 
164 SIN, Årsredovisning 2013, s. 15. 
165 Justitiekanslerns beslut, Dnr 7927-07-47, 2009-06-23. Se också Heuman och Tell, Om Säkerhets och 
integritetsskyddsnämnden, SvJT 2013 502-520, s. 503-504. 
166 1 § 2 st. Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 
167 3 § Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 
168 Heuman och Tell, Om Säkerhets och integritetsskyddsnämnden, SvJT 2013 502-520, s. 507. 



Datalagring i Sverige: en balanserad och tillförlitlig reglering? 

  43  

personuppgiftsbehandlingen. Informationen kommer till den som är passiv men i andra fall 

behöver individen aktivt be om en kontroll. När denna kontroll har utförts av SIN och 

individen underrättats är ärendet avgjort. Det omfattar däremot inte  framtidsbehandling av 

uppgifter, i så fall måste personen återigen be SIN om att utföra en kontroll. Även om denna 

möjlighet till underrättelse finns kan det därför ifrågasättas om det är en särskilt effektiv 

rättsmedel till det intrång som kan har förekommit. Information som SIN kan ge individen är 

begränsad till om något olagligt har skett, det ger inte nödvändigtvis svar på om utlämning av 

personuppgifter har överhuvudtaget skett.  

RB:s regler är utformade utifrån en huvudregel med en tydlig tidsram och med vissa 

undantag. Intresseavvägningarna verkar genomtänkta. Ingen intresseavvägning görs enligt de 

andra två lagrummen och ingen information ges därför även när det är rimligt under 

omständigheterna. Det kan till exempel ses som en brist utifrån integritetssynpunkten att 

ingen underrättelse sker även när ett brott inte upptäckts eller begåtts, eller om uppgifterna 

som inhämtats är utan betydelse för verksamheten. Även om underrättelse som huvudregel 

förmodligen inte är aktuellt enligt LEK eller inhämtningslagen, just på grund av 

verksamhetens art, bör en möjlighet om underrättelse kunna införas utan att 

brottsbekämpningen hotas. 

3.4.5 Kontrollerande organ 
Vad händer med lagrade uppgifter är av stor betydelse för rättssäkerhet och 

integritetsbedömningar. Det är viktigt oavsett om uppgifterna lämnas ut till myndigheter eller 

om uppgifterna finns kvar hos operatörerna. Det är viktigt att tidsbegränsningarna följs, att 

uppgifterna används på rätt sätt och att de skyddas tillräckligt. Med andra ord måste alla de 

förutsättningar som analyserats i detta kapitel finnas i verkligheten, inte bara i teorin. Någon 

slags kontroll kan därför förväntas ske över uppgifterna och rutinerna som finns hos 

operatörerna och hos myndigheterna för att säkerställa om förutsättningarna följs. 

Kontroll av operatörer 

Vid lagring av uppgifter hos operatörer är post- och telestyrelsen (PTS) 

tillsynsmyndigheten169 eftersom datalagringsåtgärder regleras i LEK tillsammans med andra 

skyldigheter för operatörerna. PTS kan inleda tillsynsärenden mot operatörer om det finns 

misstanke på att en operatör bryter mot lagen. I annat fall genomför PTS tillsyn genom att 

utreda efterlevnad av reglerna på ett mer allmänt plan. 

                                            
169 2 § 1 st. Förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation. 
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PTS planerade i november 2013 att börja med tillsyn avseende gallring av uppgifter 

hos operatörerna.170 PTS hade som avsikt att ta reda på vilka uppgifter behandlas, 

lagringstiden och lagringsvillkoren, hantering av säkerhetskopior och gallring och utplåning 

av uppgifterna hos operatörerna. Detta skulle har varit första tillsynen som PTS hade utfört 

sedan införandet av datalagringsreglerna. Arbetet med detta har dock lagts på is på grund av 

de utvecklingar som har skett 2014 rörande datalagring. PTS avser att fortsätta med tillsynen 

i ett senare skede.171 

Att ingen allmän tillsyn av lagring hos operatörerna har utförts sedan införandet av 

datalagringsreglerna kan kritiseras. För att samhället ska lita på operatörernas behandling av 

personuppgifter i enlighet med de kraven som ställs i lagstiftningen måste någon form av 

regelbunden och övergripande tillsyn utföras. Med tanke på att datalagringsreglerna infördes 

i svensk rätt i maj 2012 är det dock godtagbart att en sådan övergripande tillsyn hittills inte 

har gjorts.  

Undersökning är nödvändig för att avgöra huruvida de reglerna och principerna som 

finns tillämpas på ett effektivt sätt i praktiken. Resultaten av en sådan undersökning skulle 

också göra det möjligt för PTS att utfärda eventuella förtydligande bestämmelser för 

operatörer och leda till större integritetsskydd av lagrade uppgifter. Dock kan det konstateras 

som märkligt att processen som PTS inledde har lagts på is på grund av utvecklingar kring 

datalagring. Det kan hävdas att det är i nuläget av ännu mer betydelse att utföra en sådan 

undersökning eftersom regelverket ses över och kommer förmodligen uppdateras inom en när 

framtid. Upplysningar om rutinerna hos operatörerna skulle underlätta uppdateringen samt 

hjälpa till med förbättringar samt rättelser av eventuella brister i rutiner. 

I nuläget är det oklart om uppgifterna överhuvudtaget finns tillgängliga hos 

operatörerna för att kunna lämnas ut enligt regleringen. PTS:s agerande kring datalagring har 

fått mycket uppmärksamhet de senaste månaderna. Som tillsynsmyndighet för operatörerna 

har PTS en viktig roll i tillämpning av datalagringsreglerna. Efter EU-domen publicerade 

PTS ett pressmeddelande med besked att inga åtgärder skulle tas mot operatörerna i fall de 

slutade lagra trafikuppgifter. Myndigheten avslutade meddelandet med följande mening, 

“Beskedet från PTS ger tydlighet för de operatörer som frågat myndigheten om hur de ska 

                                            
170 PTS Promemoria, Mötesanteckningar Integritetsforum 13 november 2013, 2013-12-16, s. 2. 
171 Möte med Staffan Lindmark, PTS jurist, 2014-08-25. 
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agera […]”.172 Information till operatörerna var därför tydlig, att sluta lagra trafikuppgifter 

skulle inte leda till några påföljder från tillsynsmyndigheten. 

Detta besked ändrades i och med att PTS skickade ett brev till operatörerna med 

information att de svenska datalagringsreglerna skulle tillämpas. Brevet skickades bara några 

dagar efter den svenska utredningen hade publicerats. PTS har därefter skickat föreläggande 

om vite till operatörerna, och det har även lett till en domstolstvist mellan PTS och en av 

operatörerna.173  

Inom medier har PTS:s agerande beskrivits som en “kovändning”.174 Själv har PTS 

försvarade agerandet genom att skilja mellan uttalande i form av ett brev och ett formellt 

myndighetsbeslut.175 Även om det står klart att det finns en rättslig skillnad mellan en 

uttalande av ett myndighet och ett beslut kan det kritiseras att PTS gav motstridiga råd till 

operatörerna. Operatörer har även kritiserat PTS för att agera på press av regeringen176 och 

därmed inte i sin egenskap av en självständig myndighet enligt 12 kap 2 § RF. Att PTS 

ändrade sin inställning en kort tid efter publicering av den statliga utredning gör det svårt att 

komma till en annan slutsats än att utredningen hade någon påverkan på hur 

tillsynsmyndigheten agerade. 

Utvecklingen ledde till en otydlig situation. Några operatörer slutade lagra uppgifter 

för att sedan återuppta lagringen vid olika tidpunkter. Som tillsynsmyndighet för frågor 

rörande operatörernas lagring av data bör PTS agera på ett ansvarsfullt och konsekvent sätt. 

Så är fallet även om oklarheter finns om gällande rätt. PTS:s funktion som ett tillförlitligt 

kontrollorgan över operatörerna kan därför ifrågasättas på grund av dess agerande.  

Kontroll av myndigheter 

Vid lagring av uppgifter hos myndigheter efter utlämning är situationen inte så glasklar. LEK 

tar inte upp tillsyn i dessa situationer och det finns inte en särskild tillsynsmyndighet som 

tittar på frågor rörande datalagring hos myndigheter. Istället blir det en uppgift för den 

allmänna tillsynsorganen att se över rutinerna. Detta faller därför på Rikspolisstyrelsen (RPS) 

som är tillsynsmyndigheten för polisen.  

Det är också RPS som är ansvarig för teknik inom polisen. Detta kan ses som en 

intressekonflikt då RPS har som uppgift att utvärdera polisens rutiner och skyddsåtgärder 

                                            
172 PTS pressmeddelande, PTS kommer inte i nuläget att vidta åtgärder utifrån datalagringsreglerna, 2014-04-
10. 
173 Se kapitel 2.3.3 om målet mellan PTS och Tele2. 
174 NyTeknik, PTS kovänder om svensk datalagring, 2014-06-16. 
175 NyTeknik, PTS tvingar operatörer att datalagra, 2014-10-02. 
176 Bahnhofs brev till PTS, yttrande ärende nr 14-8147, 2014-10-15. 
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samtidigt som att det är RPS som ansvarar för tekniken. Att RPS skiljer åt dessa två olika 

uppgifter är därför viktig för rättssäkerheten. 

Annars är det SIN som utför tillsyn över myndighetsanvändning av personuppgifter: 

den har sedan 2012 uppgift att utöva tillsyn över polisens behandling av personuppgifter 

enligt PDL,177 den har också uppgift att utöva tillsyn över brottsbekämpande myndighets 

användning av hemliga tvångsmedel178 (vilket omfattar elektronisk övervakning) och sedan 

införandet av inhämtningslagen har den också tillsyn över polisens 

underrättelseverksamhet.179  

SIN:s tillsyn utövas på eget initiativ genom inspektioner och andra undersökningar.180 

Det kan därför konstateras att SIN:s tillsyn är mer av allmän karaktär och inte inriktad på ett 

enskilt fall vilket kan ha betydelse på den nivå av kontroll som utförs av huruvida 

myndigheterna följer de förutsättningar kring lagrade uppgifter. 

Även om tillsynen är av sådan allmän karaktär har SIN funnit ett antal brister vid 

myndigheterna, till exempel att underrättelse till enskilda har underlåtits utan skäl, att 

förstöring av uppgifter har dröjt för länge och att myndigheter har haft bristfällig 

dokumentation.181 Detta verkar visa en tillräcklig hög kontrollnivå av myndigheternas 

agerande.  

SIN ska enligt 20 § förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden efter samråd med myndigheten anmäla fel och brister till 

Åklagarmyndigheten,182 Justitiekanslern183 och Datainspektionen.184 Datainspektionen är 

också kvar som allmän tillsynsorgan för behandling av personuppgifter enligt PuL och PDL. 

Det finns därför en viss överlappning av tillsyn och även om flera tillsynsorgan är klart bättre 

än ingen kan det föranleda praktiska problem, något som myndigheterna har påpekat.185 

                                            
177 1 § 2 st. Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 
178 1 § 1 st. Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 
179 Heuman och Tell, Om Säkerhets och integritetsskyddsnämnden, SvJT 2013 502-520, s. 504. 
180 2 § Lag (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 
181 SIN, Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens 
tillsynsverksamhet under år 2012 avseende användningen av hemliga tvångsmedel, Dnr 96-2013, 2013-05-22, 
s.3; SIN, Redovisning av ett regeringsuppdrag angående Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens 
tillsynsverksamhet under år 2013 avseende användningen av hemliga tvångsmedel, Dnr 891-2014, 2014-05-22, 
s.3. 
182 Vid brott, 20 § 1 st. förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsnämnden. 
183 Vid skadeståndsansvar, 20 § 2 st. förordning (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och 
integritetsnämnden. 
184 Vid omständigheter som Datainspektionen bör uppmärksammas på, 20 § 3 st. förordning (2007:1141) med 
instruktion för Säkerhets- och integritetsnämnden. 
185 Heuman och Tell, Om Säkerhets och integritetsskyddsnämnden, SvJT 2013 502-520, s. 519; 
Datainspektionens yttrande, Betänkandet SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder, 2011-06-30, s. 6. 
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Att införa en integritetsmyndighet för att samla dessa frågor skulle kanske förbättra 

tillsynssituationen. Detta har föreslagits under de senaste åren,186 och skulle kunna underlätta 

dessa fördelning och överlappning av uppgifter mellan de olika tillsynsorganen som det ser ut 

i nuläget. En sådan myndighet har möjlighet att öka rättssäkerhet, genom att ha övergripande 

kontroll över tillsyn av myndigheternas användning och skydd av uppgifter. Om detta skulle 

vara en ny myndighet eller en utveckling av en organ som redan idag har en tillsynsfunktion 

är inte av så stor betydelse. Däremot om myndigheten skulle fortsätta vara lika aktiv som SIN 

har varit sedan dess början,187 genom att granska hantering av inhämtade uppgifter hos 

myndigheter och myndigheternas behandling av personuppgifter188 skulle det säkerställa en 

bra nivå av tillsyn och samtidigt se till att tillsynen utförs på ett tillförlitligt sätt. 

En mer allmän typ av tillsyn utförs över hemlig övervakning enligt RB i form av 

årliga skrivelser. Redovisning från Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen (RPS) om 

användning av hemliga tvångsmedel lämnas till regeringen,189 som sedan redovisar till 

riksdagen. Redovisningarna innehåller information om till exempel vilket typ av brott det rör 

sig om, den genomsnittliga övervakningstiden, antalet förundersökningar där övervakningen 

har varit till nytta mm.190 Kontroll över underrättelseverksamhet enligt inhämtningslagen görs 

på samma sätt och ingås i samma redovisning.191 Även om redovisningarna inte rör enskilda 

fall och har som syfte underlag i form av statistik är de en viktig källa för att utvärdera hur 

regleringen används över tid och om det finns en ökat eller minskat behov av de olika 

bestämmelser. Dock innefattas inte dessa skrivelser utlämning av uppgifter enligt LEK dvs. 

abonnemangsuppgifter, något som har kritiserats.192 Detta har föreslagits och diskuteras men 

inte införts.193  

3.4.6 Helhetsbedömning av förutsättningar kring lagrade uppgifter 

En allmän kritik av datalagringssystemet är att fokus ligger i stor utsträckning på 

operatörernas skyldigheter, systemen och rutiner. Det glöms ofta bort att myndigheterna som 

                                            
186 Förslaget ska undersökas närmare i sista huvudkapitel. 
187 Myndigheten inrättades den 1 januari 2008. 
188 Ds 2014:23, Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, s. 61. 
189 Prop. 2011/12:55, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 
kommunikation, s. 55. 
190 SOU 2009:1, En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpning, s. 155; Bet. 
2011/12/JuU8, De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation, s. 
32. 
191 Säkerhetspolisens inhämtning av uppgifter enligt RB och inhämtningslagen undantas från redovisning då 
dessa uppgifter omfattas av sekretess. 
192 Se till exempel särskilt yttrande av Anne Ramberg, SOU 2012:44, Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott, 
s. 824. 
193 Bet. 2011/12/JuU8 s. 33; Lagrådsremiss till SOU 2012:44, 2014-04-10, s. 134 ff. 
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hämtar lagrade uppgifter från operatörerna spelar en lika viktig roll. De har också 

skyldigheter enligt lagen, system att skydda och rutiner att upprätthålla. Lagstiftningen 

hjälper inte att förbättra situationen då LEK föreskriver huvudramen för 

datalagringsregleringen utifrån operatörernas perspektiv istället för att också omfatta 

myndigheter. Medan detta kan förstås i viss mån då LEK är först och främst riktade mot 

operatörerna, har lagstiftaren valt att införa datalagringsregleringen inom ramen för LEK. Att 

bestämmelserna inte hänvisar till myndigheternas skyldigheter är en svaghet i regelverket. 

Det medför också att reglerna sprids bland många olika lagrum och ingår i de allmänna 

bestämmelser som gäller för myndigheter, till skillnad från de särskilda bestämmelser för 

datalagring som gäller för operatörer. Tillsyn över datalagringsverksamhet är bara ett 

exempel på detta, med olika tillsynsmyndigheter ansvariga beroende av vilken förutsättning 

kring de lagrade uppgifterna står i spel.  

Att en obalans mellan operatörerna och myndigheterna finns i regelverket kan också 

leda till olika nivåer av skydd på de lagrade uppgifterna. Å ena sidan allmänna bestämmelser 

som redan finns och sedan bara tillämpas på datalagrade uppgifter och å andra sidan särskilda 

bestämmelser som ingår i själva datalagringsregleringen. Dessa bestämmelser kommer se 

olika ut. Till exempel skyddsåtgärder enligt LEK föreskriver att operatörerna inte får ta 

hänsyn till kostnader av skyddet, men myndigheter får göra det enligt PDL. 

Tidsbegränsningen är mycket tydligare vad gäller operatörerna; när uppgifterna lämnas ut 

gäller olika bestämmelser beroende av vilken information det gäller och grad av brottslighet 

mm. Att vissa skillnader finns är inte automatiskt felaktig men de skillnader måste analyseras 

mer i detalj för att konsekvenserna av tillämpning av det allmänna regelverket är 

genomtänkta.  

Vid en jämförelse av förutsättningar kring lagrade uppgifter enligt de tre olika 

utlämningsgrunderna är det återigen RB som innehåller de tydligaste bestämmelser. Här står 

det klart och tydligt vilka uppgifter som kan inhämtas, hur lång tid dessa uppgifter sparas, hur 

uppgifterna kan användas och hur underrättelse till individen går till. Var och en av dessa 

bestämmelser visar att en proportionalitetsbedömning har gjorts mellan brottsbekämpning 

och personlig integritet. Inhämtningslagen innehåller vissa brister eftersom det finns en risk 

att uppgifter kan sparas under en lång tid framåt hos myndigheten och att underrättelse till 

individen överhuvudtaget inte sker. Dessa regler kan därför i viss mån förbättras både i fråga 

om tydlighet och balansen mellan brottsbekämpning och personlig integritet.  

Återigen är det förutsättningar enligt LEK där de flesta brister finns. Såsom var fallet i 

förutsättningar för utlämning är det LEK som innehåller det svagaste skyddet för personlig 
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integritet. Huvudanledningen är att det inte finns särskilda bestämmelser som reglerar 

förutsättningar kring lagrade uppgifter hos myndigheter. Allmänna bestämmelser tillämpas 

som inte tar hänsyn till arten eller mängden av uppgifter som behandlas. Det betyder i 

praktiken att dessa allmänna bestämmelser som är mer generellt formulerade inte tar hänsyn 

till de specifika omständigheterna kring datalagring och inte ger ett särskilt bra nivå av skydd 

för den personliga integriteten.  

Bestämmelserna innehåller inte ett särskilt stark begränsning om hur uppgifterna 

används eller hur lång tid uppgifterna sparas. Förvaltningsrätten ansåg ändå att 

bestämmelserna var proportionerliga och vägde tyngre faktumet att uppgifterna begränsas till 

mindre integritetskränkande uppgifter än att lagen inte begränsar till exempel vilka personer 

inom myndigheten kan få tillgång till uppgifter.194 Att det handlar om mindre 

integritetskränkande uppgifter är anledning till att avvägningen blir annorlunda jämfört med 

till exempel trafikuppgifter, som är mer integritetskränkande. Ett lägre integritetsskydd kan 

och bör ges enligt LEK. Dock bör förutsättningar för användning av uppgifter inte bara 

glömmas bort på grund av att det handlar om jämförelsevis mindre integritetskränkande 

uppgifter. En avvägning måste fortfarande göras för att tillgodose en balanserad reglering. 

De allmänna och delvis svaga bestämmelserna i LEK kombineras med att ingen 

underrättelse till individ sker. Även om en tillräckligt bra skyddsnivå för uppgifterna och 

kontrollmekanismer finns är det svårt att dra slutsatsen att regleringen lyckas balansera målen 

av brottsbekämpning och personlig integritet. Uppgifterna som lätt kan lämnas ut till 

myndigheter195 är därför inte särskilt skyddade i datalagringens sista steg. 

 

4 Vägen framåt 

4.1 Bristerna i nuvarande regleringen 
Denna uppsats har analyserat förutsättningarna som ingår i den svenska regleringen om 

datalagring utifrån ett proportionalitetetsperspektiv. Analysen ligger till grund för att avgöra 

huruvida regleringen som helhet lyckas balansera brottsbekämpning och skyddet av 

personliga integriteten. De kontroll- och tillsynsmekanismer som ingår i regleringen har 

också utvärderats för att kunna avgöra om regleringen är tillförlitlig i praktiken. Några brister 

och svårigheter i den nuvarande ordningen för datalagring har upptäckts. De främsta brister 

                                            
194 Förvaltningsrätten, Mål 14891-14, s. 19-20. 
195 Se kapitel 3.3 om utlämning av uppgifter. 
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och svårigheter redovisas nedan. Förslag till förbättringar kommer sedan ges i efterföljande 

kapitel. 

Datalagringsregleringen verkar innehålla tydliga och lätt tillämpliga bestämmelser. 

Vid en djupare analys ser helheten dock annorlunda ut. Många lagrum tillämpas utöver 

huvudreglerna i LEK. Tre delregleringar finns i form av de tre utlämningsgrunder, var och en 

med olika förutsättningar för utlämning. Hur uppgifterna används och begränsningar som 

gäller skiljas åt beroende av vilken utlämningsgrund tillämpas. Bestämmelser ser ibland olika 

ut beroende av om uppgifterna finns hos operatörer eller hos myndigheter. Resultatet är att 

regleringen är komplex och svårbegriplig.  

Ett annat problem är att lagstiftarens fokus har varit operatörerna och deras 

skyldigheter. Myndigheterna tillämpar till stor del allmänna regler som inte är anpassade till 

datalagringsändamål. Konsekvensen är att kontroll av beslut och tillsyn ser olika ut bland 

operatörer och myndigheter vilket leder till brister i regleringens tillförlitlighet. En annan 

konsekvens av de olika reglerna är en viss överlappning av tillsynsfunktioner vilket leder till 

en otydlig reglering. 

Uppsatsen har visat stora skillnader i proportionalitetstillämpning i de tre olika 

lagrummen. RB innehåller de mest tydliga och välformulerade bestämmelser med klara 

intresseavvägningar. Integritet skyddas i regleringen utan att verka ha en negativ inverkan på 

förundersökningar och brottsbekämpning. Inhämtningslagen har å ena sidan några 

bestämmelser som skyddar integriteten men å andra sidan några som klart föredrar 

brottsbekämpningen. Vissa förbättringar kan göras här till exempel genom att tydliggöra 

bestämmelserna där en intresseavvägning mellan brottsbekämpning och skyddet av integritet 

är aktuell. Som helhet borde dock regleringen kring underrättelseverksamhet också nå ett 

proportionerligt resultat. Inte minst på grund av en utökad tillsyn över verksamheten.  

Utgångspunkten för reglering enligt LEK är annorlunda då abonnemangsuppgifter är 

föremål för utlämning istället för de mer integritetskränkande trafikuppgifter enligt RB och 

inhämtningslagen. Det är anledning till att ge mindre integritetsskydd och ha en annan typ av 

intresseavvägning än i de andra två lagrummen. Dock innehåller regleringen ett väldigt lågt 

integritetsskydd särskilt vid förutsättningar för utlämning. Intresseavvägningen mellan 

brottsbekämpning och personlig integritet verkar nästan ha glömts bort av lagstiftaren. Att 

utlämning enligt LEK innebär mindre integritetsskyddade uppgifter verkar ha lett till ett 

förbiseende av behovet av en intresseavvägning. Tillsynsverksamhet utövas inte heller på 

samma sätt som enligt de andra två lagrummen vilket leder till en dubbel minskning av 

skydd. Resultatet är en bristfällig reglering utifrån ett proportionalitetsperspektiv. 
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Ett datalagringssystem förutsätter att information om all användning av elektronisk 

kommunikation sparas under en viss tid. Informationen sparas utan att kräva ett samband 

mellan uppgifterna och brottsbekämpning. Dessa förutsättningar betyder att skyddet av den 

personliga integriteten är i underläge från början. För att nå ett balanserat resultat i slutändan 

måste integritetsskyddet därför finnas i viss mån inom regleringen. Om inte skyddet kan 

säkerställas finns det anledning att fundera över ett alternativ system som bättre kan väga 

intressen. Ett alternativ är att införa ett system om bevarande av uppgifter där den mängd 

sparade uppgifter är begränsad från början.196 Datalagringen har ifrågasatts som system och 

även EU-domstolen ansåg att bekämpande av grov brottslighet inte i sig motiverar 

datalagring.197 Att personlig integritet har nu blivit föremål för uppmärksamhet, även på 

europeisk nivå med en kommande förordning om dataskydd tillsammans med utvecklingen 

av rätten att bli glömd, är det möjligen dags att se över regelverket som helhet. 

En annan brist i dagsläget är skillnader i antal uppgifter som finns lagrade hos 

operatörerna.198 Det är därför oklart om uppgifterna kan lämnas ut till de brottsbekämpande 

myndigheterna enligt den nuvarande regleringen. Även om vi befinner oss i en mycket 

ovanlig situation är det klart oacceptabelt utifrån en rättssäkerhetsperspektiv att en skillnad i 

lagrade uppgifter finns. Att datalagringsregleringen kommer att uppdateras och ändras under 

de närmaste åren är mycket sannolikt. Att själva lagringen av uppgifter är densamma 

oberoende av vilken operatör utför lagringen är av stor vikt. Tydlig information från 

tillsynsmyndighet till operatörerna är därför en förutsättning för ett fungerande framtids 

datalagringssystem.  

4.2 Förbättringar av nuvarande regleringen 
Förbättringar kan göras i nuvarande regleringen för att nå en mer balanserad och tillförlitlig 

reglering. Ett förslag är att förenkla lagstiftning genom att minska antalet tillämpliga lagar 

och att använda RB som förebild. Analysen har visat att de tydligaste förutsättningar för 

utlämning och användning av lagrade uppgifter finns inom RB. Det är också här att de allra 

flesta avvägningar görs mellan brottsbekämpning och personlig integritet. En förenklad 

lagstiftning kan förbättra regleringen även om olika avvägningar behövs i fortsättningen 

beroende av syftet med utlämningen.  

Tydligare bestämmelser och intresseavvägningar skulle minska osäkerhet i 

regleringen. Tillsyns- och kontrollmekanismer skulle kunna byggas in i lagstiftningen från 
                                            
196 Se kapitel 3.2.1 om data preservation. 
197 C-293/12 och C-594/12, Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., p. 51. 
198 Se kapitel 3.4.5. 
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början för att förbättra redovisning av dessa avvägningar199 och därmed nå en mer tillförlitlig 

reglering. Förbättringen kräver inte nödvändigtvis en domstolsprövning utan någon form av 

inbyggd kontroll som saknas i den nuvarande regleringen. Utan kontroll över den praktiska 

användningen av uppgifterna finns det ingen tillsyn över hur uppgifterna behandlas och 

skyddas i praktiken. 

För att en utökad tillsyn ska fungera i praktiken behövs det också en förenklad 

reglering här. Klarhet måste finnas om vilka tillsynsuppgifter varje myndighet har. Detta är 

inte enkelt då flera kontroller behövs inom regleringen. Kontroll behövs över omständigheter 

för utlämning av uppgifter, och över hur uppgifterna hanteras, används och skyddas, både när 

det gäller operatörer och myndigheter. Hur kontrollerna bäst kan utföras behövs mer 

undersökning och utvärdering. En möjlighet är att tillsätta en samlad integritetsmyndighet 

som säkerställer att alla nödvändiga kontroller utförs. En sådan myndighet kan också lösa 

problemet av myndigheternas överlappande verksamhet vilket till viss del finns inom den 

nuvarande regleringen.  

 

4.3 Avslutande ord 
Ogiltigförklarandet av datalagringsdirektivet är en möjlighet för svenska lagstiftaren. Inte 

nödvändigtvis för att ta bort datalagringsregleringen men för att se över den. Först för att göra 

de mer tydliga och synliga för samhället. Just nu är reglerna väldigt spridda bland olika 

lagrum vilket gör det svårare att förstå och kunna värdera systemet utifrån ett kunnigt 

perspektiv. Det ökar också risken att de olika lagrummen inte är lätt jämförda med varandra 

och proportionalitetskravet kan påverkas negativt som en led.   

Andra skälet är att svensk lagstiftning speglar ordalydelsen av datalagringsdirektivet. 

Direktivet klarade inte proportionalitetskravet som ställs av EU. Den statliga utredningen har 

till viss mån kritiserat den svenska lagstiftningen för att innehålla några av samma brister. 

Dessa brister finns i mindre utsträckning och skulle kunna rättas till genom ändringar av 

nuvarande bestämmelser. Däremot för att kunna väga in alla förutsättningar som behövs för 

en proportionell reglering och för att kunna visa till samhället att personlig integritet tas på 

allvar är det kanske bättre om lagstiftaren börja från början. Datalagringsdirektivet finns inte 

kvar; svenska lagstiftaren har nu mycket mer frihet och möjlighet att skapa en ny, 

proportionell och tillförlitlig datalagringsordning. Datalagringen har kritiserats utifrån ett 

                                            
199 Något som Datainspektionen ser som en viktig åtgärd. Se Datainspektionens yttrande, Betänkandet SOU 
2010:103 Särskilda spaningsmetoder, 2011-06-30, s. 1. 
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proportionalitetsperspektiv. Svensk lagstiftning har fått samma kritik. Genom att se över alla 

bestämmelser är chansen högre att intresseavvägningarna görs på rätt sätt vilket kan leda till 

en balanserad reglering. Det är dessutom mer sannolikt att regleringen håller under en längre 

tid genom att baseras på grundläggande principer som inte ändras på grund av ny teknik. 
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