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Summary 
The development of the information society brings new challenges to legal constructions 
created in a landscape of traditional boundaries when these are to be upheld and enforced in a 
borderless digital environment, mainly due to a technical development that is constantly 
pushing the boundaries. An increased digitalisation of the society gives rise to not necessarily 
new legal questions but put them in a non-familiar context which brings uncertainty to many 
legal situations. From this outset this essay addresses the problems associated with transfers 
of personal data to third countries and the storage of personal data outside the EU or the EEA, 
specifically regarding personal data that are being retained for the purpose of crime 
prevention in accordance with the Electronic Communications Act in Sweden.  

The Electronic Communications Act contains no requirements on where the data that 
are being retained are to be stored. Whether or not there should be a requirement on where 
the data have to be stored geographically is one of the question that has been raised after the 
Court of Justice of the European Union (CJEU) found that the Data Retention Directive was 
invalid in its judgement delivered in April 2014 in the joined cases Digital Rights Ireland and 
Seitlinger and others. The question of where to store this information refers specifically to 
the difficulties of control of compliance with the rules that are to be ensured by an 
independent authority, and the possibilities to do this if the personal data that are being 
retained are stored outside the EU or the EEA. This is one of the issues that the CJEU once 
again will have to take a closer look at since the Swedish Administrative Court of Appeal in 
Stockholm has requested a preliminary ruling in the pending case between Tele2 and Post- 
och telestyrelsen (the Swedish Post and Telecom Authority).  

Where personal data are being stored is fundamentally a question concerning 
compliance with human rights. The close connection between the right to protection of 
personal data in article 8 of the EU Charter of Fundamental Rights (EU Charter) and the right 
to respect for private life layed down in article 7 in the EU Charter and article 8 of the 
European Convention on Human Rights is therefore examined in the essay. It is concluded 
that the right to respect for private life and the right to protection of personal data are closely 
related, and to a certain extent overlapping, but the special characteristics of the latter are 
highlighted.  

The concept of privacy, or personal integrity as it is usually called in Sweden, is 
examined in the essay and it is concluded that privacy is hard to define. This can be explained 
by the dynamic nature of the concept which varies depending on the social context. 
Nevertheless, it is usually described as a concept and a right of great importance, although 
not an absolute right but a relative one. Furthermore, the challenges associated with the 
digitalisation of society with regards to matters of privacy are highlighted. The dichotomy 
between privacy and effective crime prevention is also further examined. 

A thorough examination is made in the essay of the EU law concerning privacy in 
relation to the protection of personal data, especially regarding the Data Protection Directive. 
The Data Protection Directive is the central legal instrument concerning privacy in relation to 
data protection within the EU and contains the specific rules for third country transfers of 
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personal data. The prerequisites for a third country transfer of personal data to take place and 
possible derogations from the main rule, that an adequate level of protection has to be 
ensured, are presented and problematized. The recent CJEU ruling in the case Schrems, in 
which the court invalidated the European Commission’s decision to allow transfers of 
personal data from the EU to the US, is highlighted in the essay.  

The establishment of independent supervisory authorities as an essential component of 
the protection of individuals with regard to the processing of personal data is also 
emphasized, in particular the possibility for the supervisory authorities to cooperate across 
national borders.  

The interaction between the Council of Europe’s Convention for the Protection of 
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 108) and the 
EU Data Protection Directive is also examined in the essay. Furthermore, the provisions in 
the invalidated Data Retention Directive and the categories of data to be retained which, 
taken as a whole, allowed for very precise conclusions to be drawn concerning the private 
lives of the persons whose data that had been retained, are touched upon.  

The essay also sheds light on the Swedish legislation for protection of personal integrity 
in the Swedish Instrument of Government and in the Personal Data Act. The fact that the 
explicit reference made to supervisory authorities is found in the Additional Protocol to the 
CETS No.108, yet no distinction is made in the Swedish Personal Data Act between third 
country transfers of personal data to states which have ratified both the CETS No. 108 and 
the Additional Protocol, or just the former, is a problem that is particularly highlighted in the 
essay.  

It is concluded in the essay that the current system for third country transfers of 
personal data, retained in accordance with the Electronic Communications Act, still could be 
possible as long as the control by an independent authority is fully ensured. This is possible if 
certain prerequisites are met within the assessment of an adequate level of protection for 
transfers of personal data to third countries. These prerequisites would require a  
high standard regarding the control of compliance by an independent authority in a third 
country and may consequently imply that many transfers may not be able to take place. The 
risks associated with mission creep, the expansion of a mission beyond its original goals, are 
also presented and how this might cause problems from a national security perspective.  

Furthermore, the possibility to transfer personal data to third countries based on the 
possible derogations in the Data Protection Directive or the Personal Data Act are viewed 
upon as doubtful in relation to the data retained in accordance with the Electronic 
Communications Act. However, they are not excluded as possible ways to perform third 
country transfers. Consent as a legal basis for third country transfers is particularly 
highlighted in the essay as one possible derogation. All together, an overview of the 
European Commission’s decisions on the adequacy of the protection of personal data in third 
countries and the standard contract clauses, which Member States have to comply with, are 
recommended. Lastly, the possibility to impose a future prohibition on third country transfers 
of the data being retained in accordance with the Electronic Communications Act is 
elaborated on, given the sensitive nature of the data being retained. Concluding remarks are 
made on the possibility to introduce mandatory prior checking for this specific category of 
personal data as a security measure. 
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Sammanfattning 
Informationssamhällets framväxt bidrar med nya utmaningar för rättsliga regleringar 
utformade efter traditionella gränser när dessa ska upprätthållas i en gränslös digital miljö. 
Digitaliseringen av samhället ger upphov till rättsfrågor som inte nödvändigtvis är nya men 
som placerar dessa i en ny miljö, vilket bidrar till en viss osäkerhet kring rättsläget i många 
fall. Mot bakgrund av detta behandlas i uppsatsen den särskilda problematik som rör 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter, insamlade för brottsbekämpande ändamål med 
stöd av lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). I svensk rätt finns det inga 
bestämmelser om vart lagringen av dessa uppgifter får ske. Om sådana bestämmelser borde 
finnas är en av de frågor som har aktualiserats efter att det uppmärksammade 
datalagringsdirektivet ogiltigförklarades av EU-domstolen i de förenade målen Digital Rights 
Ireland och Seitlinger m.fl. i april 2014. Frågan om vart uppgifterna får lagras gäller specifikt 
svårigheterna med att bedriva en oberoende myndighetskontroll för att säkerställa att skyddet 
av personuppgifter efterlevs om uppgifterna lagras utanför EU eller EES. Frågeställningen 
har vidare aktualiserats genom att Kammarrätten i Stockholm beslutat att inhämta ett 
förhandsavgörande från EU-domstolen i det pågående målet mellan Tele2 och Post- och 
telestyrelsen om de svenska reglerna om datalagring. 

Vart lagringen av personuppgifter får ske är en fråga som i grund och botten handlar 
om efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Det nära samband som föreligger mellan rätten till 
skydd av personuppgifter i artikel 8 i EU-stadgan och rätten till respekt för privatlivet i artikel 
7 i EU-stadgan respektive artikel 8 i Europakonventionen behandlas därför också närmare i 
uppsatsen. Det konstateras i uppsatsen att rätten till skydd av personuppgifter och rätten till 
respekt för privatlivet är nära besläktade, och till viss del överlappande, samtidigt som de 
särdrag som präglar rätten till skydd av personuppgifter lyfts fram.   

För att besvara frågeställning i uppsatsen undersöks begreppet personlig integritet 
närmare, vilket har visat sig vara svårdefinierat mot bakgrund av att det är ett högst 
dynamiskt begrepp som varierar över tid och samhällskontext. Emellertid har det 
återkommande beskrivits som en mycket viktig rättighet, om än inte någon absolut rättighet 
utan en rättighet som måste vägas mot andra intressen. Vidare framhålls i uppsatsen de 
utmaningar som finns vad gäller skydd för den personliga integriteten med avseende på 
behandling av personuppgifter och upprätthållandet av dataskyddsregleringar i takt med att 
samhället alltmer digitaliseras.  

Spänningsförhållandet mellan personlig integritet och effektiv brottsbekämpning 
undersöks också närmare mot bakgrund av syftet med att samla in de uppgifter som lagras 
med stöd av LEK.  

En ingående genomgång ges i uppsatsen över den EU-rättsliga regleringen till skydd av 
den personliga integriteten med avseende på skyddet av personuppgifter, främst vad gäller 
dataskyddsdirektivet som är det centrala rättsliga instrumentet inom EU för dataskydd och 
som även innehåller bestämmelserna om tredjelandsöverföringar. Förutsättningarna för att en 
tredjelandsöverföring ska få genomföras samt de undantag som finns från huvudregeln om att 
en adekvat skyddsnivå ska säkerställas redogörs för och problematiseras. Målet Schrems 
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varigenom EU-domstolen ogiltigförklarade EU-kommissionens beslut om överföringar av 
personuppgifter från EU till USA lyfts särskilt fram. Tillsynsmyndigheternas avgörande 
betydelse för enskildas skydd vad gäller behandling av personuppgifter belyses också samt 
vikten av att dessa kan samarbeta med varandra över nationella gränser. 

Samspelet mellan Europarådets dataskyddskonvention och datalagringsdirektivet 
redogörs också för. Vidare berörs det numera ogiltigförklarade datalagringsdirektivets 
bestämmelser och vilka uppgifter som skulle lagras enligt direktivet, vilket var uppgifter som 
gjorde det möjligt att dra mycket precisa slutsatser om personers privatliv.  

Den svenska regleringen vad gäller skydd av den personliga integriteten i 
regeringsformen och personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), och de särskilda 
lagringsbestämmelserna som återfinns i LEK som numera stödjer sig på artikel 15.1 i e-
Privacy direktivet eftersom datalagringsdirektivet ogiltigförklarades, belyses också. Att det i 
svensk rätt inte görs någon åtskillnad mellan tredjelandsöverföringar till stater som anslutit 
sig till dataskyddskonventionen samt dess tilläggsprotokoll eller enbart den förstnämnda 
diskuteras särskilt.  

I uppsatsen konstateras att överföringar av de uppgifter som lagras med stöd av LEK i 
svensk rätt inom det rådande systemet för tredjelandsöverföringar alltjämt borde vara möjliga 
att genomföra genom att den oberoende myndighetskontrollen garanteras fullt ut. Detta givet 
att vissa premisser är uppfyllda inom ramen för prövningen om en adekvat skyddsnivå 
säkerställs eller inte. Dessa premisser medför höga krav i form av möjligheterna till 
oberoende tillsyn i tredje land, mot bakgrund av att bedömningen om en adekvat skyddsnivå 
säkerställs är individuell och att högre krav ska ställas ju känsligare uppgifter det rör sig om. I 
praktiken skulle detta mycket väl kunna medföra att många överföringar inte kan 
genomföras. Risken för ändamålsglidning har också belysts särskilt och hur detta kan vara 
problematiskt även ur ett nationellt säkerhetsperspektiv.  

 Möjligheterna att överföra personuppgifter till tredje land med stöd av något av 
undantagen i dataskyddsdirektivet eller PUL bedöms vara tveksamt men inte uteslutet för 
tillfället. Samtycke som grund för en överföring till tredje land diskuteras särskilt i uppsatsen. 
Sammantaget rekommenderas en översyn av såväl de rådande besluten som EU-
kommissionen fattat om en adekvat skyddsnivå i vissa länder som de framtagna 
standardavtalsklausulerna som är bindande för medlemsstaterna. 

Slutligen redogörs även för möjligheterna att införa ett förbud mot att överföra de 
uppgifter som lagras med stöd av LEK till tredje land och slutsatsen lyder att detta mycket väl 
kan vara möjligt att genomföra i framtiden, mot bakgrund av att det rör sig om en särskild 
kategori integritetskänsliga personuppgifter. Möjligheten att införa krav på förhandskontroll i 
svensk rätt för tredjelandsöverföringarna för denna särskilda kategori uppgifter som en 
särskild säkerhetsåtgärd presenteras även.  
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1 Inledning  
I kapitlet ges inledningsvis en bakgrundsbeskrivning till valet av uppsatsämne samt en 
presentation av syftet och frågeställningen. Vidare redovisas en teoretisk ansats. Därefter 
behandlas frågor om metod, material och forskningsläget samt gjorda avgränsningar. 
Slutligen presenteras en disposition för att ge en överblick över uppsatsens innehåll samt ett 
antal centrala definitioner som används återkommande i uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
I uppsatsen behandlas situationen om personuppgifter lagras utanför EU eller EES, närmare 
bestämt uppgifter som samlats in för brottsbekämpande ändamål med stöd av lag (2003:389) 
om elektronisk kommunikation (LEK). I svensk rätt finns det inga bestämmelser om vart 
lagringen av dessa uppgifter får ske. Om sådana bestämmelser borde finnas är en av de frågor 
som har aktualiserats i kölvattnet1 efter att det uppmärksammade datalagringsdirektivet2 
ogiltigförklarades av EU-domstolen 20143.  

Var lagring av personuppgifter får ske är en fråga som i grund och botten handlar om 
efterlevnaden av mänskliga rättigheter, mot bakgrund av rätten till skydd av personuppgifter i 
artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) och 
kravet på att en oberoende tillsynsmyndighet ska kontrollera att skyddet efterlevs. Artikel 8 i 
EU-stadgan är vidare tätt kopplad till rätten till respekt för privatlivet som återfinns i bl.a. 
EU-stadgans artikel 7 och i artikel 8 i den Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).  

 I det moderna informationssamhället utsätts dessa rättigheter för nya utmaningar, som i 
grund och botten påverkar hur vi definierar innebörden av den personliga integriteten. Vart 
personuppgifter överförs och sedermera lagras, och därmed vilket nivå av dataskydd som 
omgärdar dem och möjligheterna att kontrollera att skyddet efterlevs, blir en central fråga att 
ta ställning till för att rättigheterna effektivt ska kunna upprätthållas.  

Digitaliseringen av samhället ger upphov till rättsfrågor som i sig inte nödvändigtvis är 
nya, men den digitala kontexten bidrar med en osäkerhet kring rättsläget i varierande 
utsträckning.4 Personlig integritet och effektiv brottsbekämpning är exempelvis inget nytt 
spänningsförhållande5, däremot har de två entiteternas relation hamnat i ett nytt ljus till följd 
av de långtgående möjligheterna till övervakning i informationssamhället som möjliggörs av 
bland annat internetanvändning.  
 
                                                
1 Se Kammarrätten i Stockholms beslut om att begära ett förhandsavgörande av EU-domstolen i april 2015, i det 
pågående målet mellan Tele2 och Post- och Telestyrelsen (PTS), mål nr: 7380-14. Se även PTS remissyttrande, i 
egenskap av tillsynsmyndighet för LEK, avseende utredningen Datalagring och integritet (SOU 2015:31). 
2 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.  
3 De förenade målen C-293/12 och C‑594/12, Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl.  
4 Magnusson Sjöberg i: Magnusson Sjöberg (red.) (2015), s. 21. 
5 Se exempelvis Flyghed (red.) (2000) och Abrahamsson (2006). 
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Rätten måste ständigt förändras i takt med att utvecklingen av samhället går framåt och 
det är här frågan om hur juridiken och den tekniska utvecklingen kan samverka, för att 
upprätthålla ett starkt skydd för den personliga integriteten samtidigt som rättsliga regleringar 
inte förhindrar just denna utveckling parallellt med att nationella säkerhetsintressen, i form av 
ett kollektivt intresse, balanseras mot enskildas fri- och rättigheter. Det är i den kontexten 
frågan om vart personuppgifter får lagras befinner sig och som utgör grunden för denna 
uppsats. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att ur ett rättighetsperspektiv undersöka hur rätten till skydd av 
personuppgifter och respekten för privatlivet upprätthålls, genom möjligheterna att bedriva en 
oberoende myndighetskontroll när lagringen av personuppgifter sker utanför EU eller EES. 
Detta avseende uppgifter som samlas in med stöd av LEK för brottsbekämpande ändamål, då 
de insamlade uppgifterna sammantaget gör det möjligt att dra mycket precisa slutsatser om 
personers privatliv6 och således är mycket integritetskänsliga. De risker som är förenade med 
tredjelandsöverföringar blir därmed särskilt påtagliga om överföringar aktualiseras av de 
uppgifter som lagras med stöd av LEK. 

Uppsatsen behandlar den problematik som gör sig särskilt påtaglig när rättsliga 
regleringar som är utformade efter traditionella gränser ska upprätthållas i en gränslös digital 
miljö.7 För att förstå problematiken måste dels själva begreppet personlig integritet och vad 
det innehåller studeras närmare, dels utformningen av den rådande dataskyddslagstiftningen 
och hur den förhåller sig till mänskliga rättigheter.  

Vidare är syftet att beröra det bakomliggande spänningsförhållandet som ligger till 
grund för den nuvarande datalagringen som sker med stöd av LEK, nämligen en effektiv 
brottsbekämpning och personlig integritet, två starkt legitima intressen som ofta ställs mot 
varandra och avvägningen däremellan.  
 
Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställning: 
 
Kan personuppgifter som samlas in med stöd av LEK lagras utanför EU eller EES samtidigt 
som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls genom att en oberoende 
myndighetskontroll garanteras fullt ut? 
 

Med personlig integritet avses här rätten till respekt för privatlivet och familjelivet i 
artikel 7 i EU-stadgan respektive artikel 8 i Europakonventionen, samt rätten till skydd av 
personuppgifter i artikel 8 i EU-stadgan. Hur de respektive rättigheterna förhåller sig till 
varandra redogörs för i kapitel 3.  

Med personuppgifter som lagras med stöd av LEK avses de uppgifter som lagras med 
stöd av 6 kapitlet 16 a § samma lag, dvs. en av de bestämmelser som infördes i och med 

                                                
6 Se de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., p. 23 i domen. Domen redogörs för närmare i 
kapitel 3.4.5.1. 
7 För en överblick över problematiken se exempelvis Svantesson i: Magnusson Sjöberg (red.) (2015), s. 29-54. 



 3 

införlivandet av det numera ogiltigförklarade datalagringsdirektivet i svensk rätt8, vilket 
redogörs för närmare i kapitel 4.3. Noterbart är att alla uppgifter som samlas in med stöd av 
LEK inte utgör personuppgifter, emellertid är definitionen av vad som utgör en personuppgift 
ytterst vid, se kapitel 1.8, vilket medför att de uppgifter som samlas in med stöd av 6 kapitlet 
16 a § LEK9 ofta utgör personuppgifter.10 

1.3 Teoretisk ansats 
Då uppsatsens frågeställning berör problematiken om var personuppgifter som har samlats in 
med stöd av LEK får lagras, görs ett grundläggande antagande om att den datalagring som 
sker som sådan inte är otillåten. Själva insamlandet och lagringen av stora mängder uppgifter 
om personer är givetvis inte oproblematisk och väcker frågor ur ett rättighetsperspektiv. Ett 
intrång i den personliga integriteten sker nämligen redan genom att det allmänna lagrar 
uppgifter med stöd av LEK under en viss tid.11 Emellertid kan ett sådant intrång rättfärdigas 
om vissa förutsättningar är uppfyllda, vilket berörs närmare i kapitel 3.  

Den nuvarande svenska regleringen kan mycket väl komma att förändras framöver vad 
gäller olika krav på den rättsliga utformningen och dess innehåll, emellertid synes inte 
datalagring i egenskap av en metod för insamlande av information att försvinna inom den 
närmsta framtiden. Uppsatsen behandlar därför möjliga intrång i den personliga integriteten 
som är hänförliga till om utformningen av skyddet för de uppgifter som samlas in med stöd 
av LEK är bristfällig genom att en oberoende myndighetskontroll inte kan garanteras fullt ut i 
tredje land.  

Resonemanget ovan bygger på att den personliga integriteten är ett värde och en 
rättighet som inte är absolut utan måste förhålla sig till andra värden och skyldigheter för 
staten, som exempelvis förebyggande av brott och allmän säkerhet. Detta innebär inte att den 
personliga integriteten är mindre viktig än andra värden eller rättigheter, tvärtom, uppsatsen 
ämnar belysa att den personliga integriteten spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle.  

En annan utgångspunkt i uppsatsen är att det allmännas intressen inte redan från början 
är överordnade individens intressen.12 Inspiration kan här hämtas från Robert Alexys teori om 
principer och regler från boken A Theory of Constitutional Rights. Regler utgör enligt Alexy 
normer som antingen är uppfyllda eller inte, principer däremot är normer vars syfte är att 
realiseras i största möjliga mån, givet vad som är faktiskt och rättsligt möjligt, och som 
karaktäriseras av att de kan uppfyllas i varierande utsträckning till följd av andra principer 
och regler som svarar mot andra intressen.13 Enligt Alexy kan en normkonflikt mellan regler 
endast lösas genom att ett uttryckligt undantag läses in i en av reglerna eller att en av reglerna 
förklaras ogiltig. När en konflikt råder mellan olika principer löses detta istället genom att en 

                                                
8 Hur ett direktiv som införlivats i nationell rätt, som sedermera blivit ogiltigförklarat av EU-domstolen alltjämt 
kan vara gällande i en medlemsstats nationella rättsordning redogörs för i kapitel 3.4.5. 
9 Dvs. trafikuppgifter, lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent eller 
en användare, se SOU 2007:76, s. 43. 
10 Se SOU 2007:76, s. 195. 
11 Se de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., p. 34 och 36 i domen. Domen redogörs 
närmare för i kapitel 3.4.5.1. Se även SOU 2007:76, s. 110.  
12 Jfr SOU 1993:10, s. 160.  
13 Alexy (2010), s. 47-48. 
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princip i en given situation väger tyngre än en annan. Det innebär dock inte att den princip 
som fick ge vika i en viss given situation är ogiltig eller har ett inbyggt undantag i sig, under 
andra omständigheter hade den princip som vägde lättare i en viss given situation istället 
kunna väga tyngre i en annan.14 Konstitutionella rättigheter beaktas som principer enligt 
Alexy och avvägning dem emellan är tätt kopplad till proportionalitetsprincipen.15  

I denna uppsats beaktas relationen mellan personlig integritet och effektiv 
brottsbekämpning enligt vad Alexy skulle benämna principer, mot bakgrund av att den ena i 
varje given situation inte kommer att ha företräde framför den andra. Tankegången är att 
möjligheten att förhindra oönskade intrång i den personliga integriteten samt möjligheten att 
effektivt bekämpa brott är två intressen som bägge eftersträvas att kunna realiseras i största 
möjliga mån som principiella resonemang. Den senare utgör även en möjlig inskränkning av 
den förstnämnda.16 Appliceras tankesättet på situationen med datalagring kan detta vara 
möjligt i vissa former och givet vissa premisser, exempelvis i den mån brottsbekämpning 
svarar mot intresset av allmän säkerhet och att förhindra brott, emellertid inte i varje given 
situation, då det riskerar att kränka rätten till respekt för privatlivet och skyddet av 
personuppgifter.  

Resonemanget bygger på den rationalitet som återfinns i exempelvis Europakonvention 
där olika relativa rättigheter är möjliga att inskränka under vissa givna förutsättningar, men 
där det inte på förhand går att avgöra vilket intresse som nödvändigtvis kommer att väga 
tyngst eller för den delen i varje given situation gå före det andra intresset. Det är mot 
bakgrund av detta som uppsatsen ämnar undersöka de problem som är förenade med syftet att 
samla in uppgifter för brottsbekämpande ändamål och de skydds- och säkerhetsåtgärder som 
omgärdar de lagrade uppgifterna samt möjligheten att utöva oberoende tillsyn för att 
kontrollera skyddets efterlevnad, för att rätten till respekt för privatlivet och skyddet av 
personuppgifter ska kunna upprätthållas. 

Något kort bör även nämnas om själva idén om att individen har en rätt till privatliv 
som upprätthålls genom lagregler, vilket primärt är en liberal politisk tankegång.17 Poängen 
är inte att här göra ett politiskt ställningstagande, utan att lyfta fram att själva rättigheten i sig 
inte behöver var oproblematisk utan kan kritiseras för att stå i vägen för såväl 
säkerhetsmässiga som ekonomiska utmaningar. Kritik kan även riktas mot att en alltför stor 
vikt läggs vid värdet av individens personliga integritet på bekostnad av kollektivets intressen 
eller att det helt enkelt är ett värde som har spelat ut sin egentliga roll i det digitala 
samhället.18  

En utgångspunkt för uppsatsen är att den personliga integriteten alltjämt är ett viktigt 
värde för såväl individen som det demokratiska samhället. Emellertid görs inget 
ställningstagande om den personliga integriteten primärt är att beakta som en fundamental 
eller en instrumentell rättighet, vilket följer mer om i kapitel 2.4. Den tekniska utvecklingen 
är en viktig faktor som visserligen påverkar gränsdragningen för hur långt den personliga 
                                                
14 Alexy (2010), s. 49-50. 
15 Alexy (2010), s. xviii och 66. 
16 Se här 2 kapitlet 6 § samt 20 och 21 §§ i regeringsformen, Europakonventionens artikel 8 samt artiklarna 7, 8 
och 52.1 EU-stadgan avseende hur den personliga integriteten (respekten för privatlivet och skyddet av 
personuppgifter) får inskränkas under vissa angivna förutsättningar. 
17 Se Blume i: Greenstein (red.) (2010), s. 161. 
18 För en överblick se Bernal (2014), s. 42-50. Se även Rengel (2013). 
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integriteten sträcker sig och rättighetens innehåll, detta förtar dock inte att det alltjämt finns 
ett skyddsvärt intresse för den personliga integriteten i informationssamhället. 

1.4 Metod, material och forskningsläget 
I uppsatsen tillämpas rättsdogmatisk metod. Detta innebär primärt att en rekonstruktion av 
gällande rätt kommer att ske, vilket inte utgör något hinder för att argumentationen i 
uppsatsen går utanför gällande rätt genom att vidga perspektivet i eftersträvan att försöka 
finna nya svar och bättre lösningar.19 På basis av den traditionella rättsdogmatiska metoden 
används lagar, förarbeten, rättspraxis och doktrin vilka bildar de huvudsakliga 
beståndsdelarna i rättskälleläran.20  

Vid en närmare precisering utgörs de erkända rättskällorna i den svenska rättsordningen 
även av regler i internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt, regler utfärdade 
av internationella organisationer där Sverige är medlem, domstolspraxis från internationella 
domstolar som Sverige har erkänt, sedvana i internationella förhållanden samt svensk 
sedvana.21 Emellertid sker inte tillämpningen helt strikt i uppsatsen då material från 
exempelvis Artikel 29-gruppen22 används.  

Valet av rättsdogmatisk metod grundas på att den är ändamålsenlig för att förklara den 
nuvarande svenska regleringen samt belyser de problem som finns vad gäller överföringar av 
personuppgifter utanför EU eller EES som lagras med stöd av LEK.  

Då EU-rätten ges en central plats i uppsatsen, och kan betraktas som en autonom 
rättsordning i sig själv23, ska även något sägas översiktligt om rättskällorna som används 
inom EU-rätten.24 EU-rätten präglas av en tydlig normhierarki som kan delas upp i 
primärrätten, sekundärrätten och icke-bindande normgivning i fallande ordning. Till 
primärrätten hör unionsfördraget, funktionsfördraget, EU-stadgan samt allmänna 
rättsprinciper. Även protokoll till fördragen samt anslutningsfördrag med nya medlemsstater 
hänförs hit.25 Till sekundärrätten hör förordningar, direktiv och beslut samt delegerad akter 
och genomförandetakter, vilka utgör den lagstiftning som införts inom unionen. Om en 
bestämmelse i sekundärrätten kan tolkas på flera sätt ska den tolkas i ljuset av primärrätten.26 
Till den icke-bindande normgivningen hänförs rekommendationer, yttranden, 
tillkännagivanden, meddelanden och riktlinjer.27 De skäl som presenteras i preambeln som 
inleder en rättsakt, vilket dock inte förekommer i primärrätten, är inte rättsligt bindande men 
kan fungera som viktig tolkningsdata.28  

                                                
19 Jareborg (2004), s. 4. 
20 Kleinman i: Korling och Zamboni (red.) (2013), s. 28. Se även Jareborg (2004), s. 8. 
21 Dahlman (2010), s. 21-22. 
22 För Artikel 29-gruppens roll och funktion se kapitel 3.1.  
23 Reichel i: Korling och Zamboni (red.) (2013), s. 109. 
24 För en utförlig redogörelse se exempelvis Bernitz & Kjellgren (2014) samt Hettne & Otken Eriksson (red.) 
(2011). 
25 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 178-179. 
26 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 180.  
27 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 179-181. 
28 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 187. 
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Den centrala rättskällan inom unionsrätten utöver den skrivna primär- och 
sekundärrätten är EU-domstolen och Tribunalens praxis.29 Generaladvokatens förslag till 
avgörande kan här även nämnas, vilket kan ges ett direkt rättskällevärde i den mån EU-
domstolen i den efterföljande domen följer generaladvokatens argumentation eller hänvisar 
till förslaget.30 Generaladvokatens förslag kan i övrigt utgöra ett värdefullt komplement till 
domstolens dom.31 Utöver detta är det nämnvärt att förarbeten har en begränsad betydelse 
som rättskälla vid tolkning av unionsrätt i jämförelse med den omfattande användningen av 
dessa i svensk rätt.32  

Materialet som uppsatsen bygger på är direkt sammanlänkat med valet av den 
rättsdogmatiska metoden. Utöver förarbeten, relevanta rättsliga regleringarna och den 
rättspraxis som finns i anslutning till dessa kan här särskilt framhållas den litteratur som rör 
rättsinformatik33, som använts för att ge en bättre förståelse för den problematik som 
undersöks i uppsatsen. Inom rättsinformatiken har internationella överföringar av 
personuppgifter, de rättsliga regleringar som finns på området samt de grundproblem som 
omgärdar dem varit föremål för diskussion.34 Det numera ogiltigförklarade avtalet om 
överföringar av personuppgifter från EU till USA35 och de s.k. Safe Harbor-principerna har 
varit särskilt uppmärksammade.36  

I övrigt har inom litteraturen innebörden av EU-domstolens ogiltigförklarande av 
datalagringsdirektivet granskats omfattande37 och innehållet i rätten till skydd av 
personuppgifter samt hur denna förhåller sig till rätten respekt för privatlivet har 
problematiserats och diskuteras.38 Vidare finns en omfattande litteratur om övervakning och 
dess förenlighet med mänskliga rättigheter.39 

Jag har dock inte kunnat finna någon studie kring personuppgifter som samlas in i 
Sverige och sedermera lagras utanför EU eller EES. Särskilt inte vad gäller den oreglerade 
situation för uppgifter som samlas in för brottsbekämpande ändamål med stöd av LEK efter 
det att datalagringsdirektivet ogiltigförklarades, samt efter att EU-domstolen ogiltigförklarade 
EU-kommissionens beslut om överföringar av personuppgifter från EU till USA. 
Problematiken har ur ett svenskt perspektiv istället uppmärksammats i främst Ds 2014:23, 
Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, samt SOU 2015:31, Datalagring och integritet, och 
remissvaren som följde på den senare utredningen.40 Bägge utredningar gjordes efter att EU-
                                                
29 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 181.  
30 Hettne & Otken Eriksson (red.) (2011), s. 116-117. 
31 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 184.  
32 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 188. 
33 Rättsinformatik behandlar informationsteknologins inverkan på juridiken samt hur olika rättsnormer styr den 
tekniska utvecklingen, se Magnusson Sjöberg i: Magnusson Sjöberg (red.) (2015), s. 27-28. 
34 Se särskilt Blume (2002, 2006, 2014, 2015), Kuner (2003, 2013) och Bygrave (2002, 2014).  
35 Mål C-362/14, Schrems. En ingående redogörelse för målet ges i kapitel 3.4.3.4. 
36 Se exempelvis Blume (2006), Zinser (2004), Wolf (2013) och Ni Loideain (2016).  
37 Se exempelvis Boehm & Cole (2014), Tracol (2014), Küling & Heitzer (2015), Guild & Carrera (2014), 
Vedaschi & Lubello (2015) samt Ledendal & Larsson i: Larsson & Runeson (2014).  
38 Se exempelvis González Fuster (2014a, 2014b), Kokott & Sobotta (2013), Lynskey (2014), Gellert & 
Gutwirth (2013) samt Kranenborg i: Peers, Hervey, Kenner & Ward (red.) (2014).    
39 Se exempelvis Schartum (red.) (2010), Murphy (2012), Cole, Fabbrini & Vedaschi (red.) (2013) och Rengel 
(2013). Se även Carrera, Fuster, Guild & Mitsilegas (2015) för en studie om brottsbekämpande myndigheter i 
tredje land och deras tillgång till elektronisk data, med särskilt fokus på relationen mellan EU och USA. 
40 Se särskilt PTS yttrande avseende betänkandet ”Datalagring och identitet” (SOU 2015:31), s. 4-7 och 
Datainspektionens yttrande ”Datalagring och integritet (2015:31)”, s. 3-4. Se även SOU 2007:76. 
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domstolen ogiltigförklarat datalagringsdirektivet. Uppsatsen baseras på den problematik som 
berörts i utredningarna, men gör en mer genomgripande studie kring de problem som är 
förenade med tredjelandsöverföringar. 

1.5 Avgränsningar 
Tredjelandsöverföringar av personuppgifter och skyddet för den personliga integriteten är ett 
gränsöverskridande problem som väcker frågor inom flertalet rättsområden. Rättsområdet 
rättsinformatik kännetecknas just av detta. Dan Svantesson har exempelvis framhållit hur 
regleringen för personuppgifter visar på en minskad spricka mellan vad som traditionellt 
tillhör antingen internationell privaträtt eller folkrätt.41 Vidare då uppsatsen berör 
möjligheterna till oberoende myndighetskontroll tangerar uppsatsens frågeställning även den 
offentligrättsliga sfären. EU-rätten kan här också ses som ett eget rättsområde för sig. Vidare 
berör uppsatsen datalagring i brottsbekämpande syfte och begreppet ”effektiv 
brottsbekämpning”, varför en straffrättslig dimension också finns. Emellertid finns det inom 
ramen för denna uppsats inte utrymme att beröra samtliga dessa rättsområden utan det är 
huvudsakligen ur ett rättighetsperspektiv som frågeställningen behandlas, således blir 
folkrätten och EU-rätten de två rättsområden som står i fokus. Vad gäller folkrätten ges dock 
ingen närmare redogörelse för dess jurisdiktionsprinciper, för detta hänvisas istället till 
litteraturen.42  

En redogörelse för begreppet personlig integritet är nödvändigt för att förstå hur rätten 
till skydd av personuppgifter och respekt för privatlivet är utformade och det skyddsvärda 
innehållet i rättigheterna. Någon heltäckande bild av begreppet kommer dock inte att kunna 
ges, vilket hade kunnat vara ett uppsatsämne i sig sett till begreppets vidd och omfång. 
Ambitionen är istället att ge en överblick över begreppet och dess innehåll där fokus ligger på 
begreppet i relation till personlig integritet i informationssamhället.  

Då även definitionen av personuppgifter är vid43 och personuppgifter behandlas i 
otaliga sammanhang där kränkningar av den personliga integriteten kan ske, är denna uppsats 
avgränsad till att undersöka tredjelandsöverföringar av personuppgifter som samlas in för 
brottsbekämpande ändamål med stöd av LEK. Detta mot bakgrund av de skäl som 
presenterats i kapitel 1.2. I genomgången av den relevanta sekundärrätten inom EU är denna 
därför avgränsad till att främst beröra frågor om tredjelandsöverföringar, tillsynsfrågor samt 
de särskilda lagringsbestämmelserna. Detsamma gäller för genomgången av den svenska 
regleringen i personuppgiftslagen (1998:204) (PUL) och LEK vars utformning EU-rätten 
främst har påverkat. Detta mot bakgrund av att det rör sig om en mycket omfattande och 
komplex lagstiftning som av utrymmesskäl inte kan redogöras för annat än översiktligt för att 
ge en grundläggande förståelse.  

Rätten till skydd mot godtyckliga eller olagliga ingrepp avseende privatlivet som 
återfinns i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s Konvention 
om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) redogörs inte närmare för mot bakgrund 
                                                                                                                                                  
 
41 Svantesson i: Magnusson Sjöberg, (red.) (2015), s. 44. 
42 Se exempelvis Bring, Mahmoudi & Wrange (2014) och Ryngaert (2008). 
43 Se kapitel 1.8.  
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av att ett främst regionalt europeiskt perspektiv på mänskliga rättigheter anläggs i uppsatsen. 
Även OECD:s samt FN:s riktlinjer vad gäller dataskyddsprinciper och 
tredjelandsöverföringar berörs endast översiktligt mot bakgrund av att de för svensk del har 
en mer tillbakaträdd roll än EU-rätten respektive Europarådets konventioner. Det rör sig 
således primärt om normer ur ett europeiskt perspektiv, vilket motiveras med att de visat sig 
vara de mest inflytelserika44, inte minst för svensk del, och pådrivande i utvecklingen av 
rättsliga regleringar vad avser dataskydd.45  

Vad gäller EU:s dataskyddsreform behandlas inte denna närmare mot bakgrund av att 
den nya allmänna uppgiftsskyddsförordning, som ersätter dataskyddsdirektivet46, samt 
direktivet om dataskydd i brottsbekämpande verksamhet, som ersätter det nuvarande 
rambeslutet47, ännu inte är översatta, språkgranskade samt formellt antagna. Vidare träder de 
i kraft tidigast år 2018. 

1.6 Disposition 

Efter det inledandet kapitlet redogörs i kapitel 2 för begreppet personlig integritet och de 
utmaningar som finns vid behandling av personuppgifter i informationssamhället. Vidare 
behandlas spänningsförhållandet mellan den personliga integriteten och en effektiv 
brottsbekämpning. Kapitlet syftar till att ge en bättre förståelse för begreppet personlig 
integritet och för det skyddsvärda innehållet som ska upprätthållas, särskilt vid behandling av 
personuppgifter. Vidare är dikotomin mellan personlig integritet och effektiv 
brottsbekämpning central att beröra då den legat till grund för datalagringsdirektivet, och 
således de regler som återfinns i LEK för lagring av uppgifter för brottsbekämpande ändamål. 

I kapitel 3 behandlas inledningsvis de centrala aktörerna och regleringar vad avser 
rätten till respekt för privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter samt dataskydd. 
Vidare återges allmänna dataskyddsprinciper som är av vikt för att förstå vad 
dataskyddsregleringarna som tas upp bygger på för grund. Därefter ges en närmare 
redogörelse för hur rättigheterna kommer till uttryck inom ramen för Europarådet, genom 
Europakonventionen och dataskyddskonventionen48, samt i EU-stadgan och andra för 
uppsatsen relevanta EU-rättsliga instrument.  

I kapitel 4, redogörs för den svenska regleringen i regeringsformen (RF) vad gäller den 
personliga integriteten. Därefter behandlas PUL vad gäller reglerna för anmälningsplikt, 
förhandskontroll, tredjelandsöverföringar, tillsyn samt sanktioner och straff. Efter det följer 
en genomgång för de specifika lagringsbestämmelserna i LEK samt hur tillsynen bedrivs och 
möjliga sanktioner och straff. Kapitlet ämnar ge en överblick över den rådande svensk 
regleringen och hur de internationella regleringar som gåtts igenom i kapitel 3 återspeglas i 
svensk rätt, med fokus på utvalda delar av särskild relevans för uppsatsens frågeställning. 
                                                
44 Bygrave (2014), s. 146. 
45 Blume (2006), s. 171. 
46 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
47 Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete. 
48 Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk behandling av personuppgifter. (CETS nr. 
108). 
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I kapitel 5 besvaras uppsatsens frågeställning efter en kritisk diskussion på grundval av 
de problem som uppdagats och diskuterats i de tidigare kapitlen. Kapitlet avrundas med 
avslutande reflektioner.  

1.7 Definitioner 
Nedan ges ett antal definitioner över centrala begrepp som används återkommande i 
uppsatsen. Definitionerna är hämtade från dataskyddsdirektivet, e-Privacy direktivet49, 
datalagringsdirektivet, PUL samt LEK. Definitionerna anges samlat istället för i löpande text 
av pedagogiska skäl. Definitionerna är centrala för att förstå såväl de internationella som de 
svenska regleringarna som berörs i uppsatsen. 
 
Personuppgifter: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 
(den registrerade). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller 
indirekt, framför allt genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller flera 
faktorer som är specifika för hans fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, kulturella 
eller sociala identitet.50  
 
Behandling av personuppgifter: Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas beträffande 
personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, 
registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, 
användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av 
uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.51 
 
Registeransvarig: Den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller det 
andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 
behandlingen av personuppgifter. När ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av 
nationella lagar och andra författningar eller av gemenskapsrätten kan den registeransvarige 
eller de särskilda kriterierna för att utse honom anges i nationell rätt eller i 
gemenskapsrätten.52 
 
Registerförare: den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller det 
andra organ som behandlar personuppgifter för den registeransvariges räkning.53 
 
Tredje land: En stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet.54 
 

                                                
49 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter 
och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktivet om integritet och elektronisk 
kommunikation). 
50 Artikel 2 (a) dataskyddsdirektivet.  
51 Artikel 2 (b) dataskyddsdirektivet.  
52 Artikel 2 (d) dataskyddsdirektivet.  
53 Artikel 2 (e) dataskyddsdirektivet.  
54 3 § PUL.  
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Personuppgiftsansvarig: Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen 
med och medlen för behandlingen av personuppgifter.55 
 
Personuppgiftsbiträde: Den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges 
räkning.56 
 
Personuppgiftsombud: Den fysiska person som, efter förordnande av den 
personuppgiftsansvarige, självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt 
och lagligt sätt.57 
 
Trafikuppgifter: Alla uppgifter som behandlas i syfte att överföra en kommunikation via ett 
elektroniskt kommunikationsnät eller för att fakturera den.58  
 
Lokaliseringsuppgifter: Alla uppgifter som behandlas i ett elektroniskt kommunikationsnät 
och som visar den geografiska positionen för terminalutrustningen för en användare av en 
allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst.59 
 
Kommunikation: All information som utbyts eller överförs mellan ett begränsat antal parter 
genom en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst. Detta inbegriper inte 
information som överförs som del av en sändningstjänst för rundradio eller TV till 
allmänheten via ett elektroniskt kommunikationsnät utom i den mån informationen kan sättas 
i samband med den enskilde abonnenten eller användaren av informationen.60 
 
Allmänt kommunikationsnät: Elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen 
används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster och 
som stödjer informationsöverföring mellan nätanslutningspunkter.61 
 
Elektroniskt kommunikationsnät: System för överföring och i tillämpliga fall utrustning för 
koppling eller dirigering samt passiva nätdelar och andra resurser som medger överföring av 
signaler, via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska 
överföringsmedier oberoende av vilken typ av information som överförs.62 
 
Elektronisk kommunikationstjänst: Tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som 
helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät.63 
 

                                                
55 3 § PUL.  
56 3 § PUL. 
57 3 § PUL.  
58 Artikel 2 (b) e-Privacy direktivet. 
59 Artikel 2 (c) e-Privacy direktivet. 
60 Artikel 2 (d) e-Privacy direktivet.  
61 1 kapitlet 7 § LEK. 
62 1 kapitlet 7 § LEK. 
63 1 kapitlet 7 § LEK. 
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2  Personlig integritet och dataskydd 
I kapitlet redogörs för svårigheterna med att definiera begreppet personlig integritet såväl i 
doktrinen som i svenska utredningar där denna problematik har återkommit genom åren. 
Avstamp tas främst i utredningar från 1970 och framåt mot bakgrund av att lagstiftning kring 
dataskydd då började växa fram. Vidare berörs hur begreppet istället för att definieras positivt 
har försökts ge en negativ definition, om det rör sig om en fundamental eller instrumentell 
rättighet samt dikotomin mellan personlig integritet och effektiv brottsbekämpning. Utöver 
detta belyses särskilt de dilemman som aktualiseras vid behandling av personuppgifter ur ett 
integritetsperspektiv samt vid överföringar mellan länder.  

Kapitlet ger sammantaget en överblick över begreppet personlig integritet i allmänhet 
och särskilt med avseende på behandling av personuppgifter.  

2.1 Personlig integritet som begrepp i doktrinen 
Rätten till respekt för privatlivet, privatlivets helgd eller vad som vanligtvis i Sverige 
benämns som personlig integritet, har beskrivits som den förmodligen mest svårdefinierade 
rättigheten av alla som återfinns i internationella konventioner.64 En rätt som återfinns i såväl 
FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna65, ICCPR66, Europakonventionen 
samt EU-stadgan67.68 Någon definition av vad begreppet personlig integritet innefattar har 
inte heller åstadkommits av den svenska lagstiftaren.69  

Internationellt används vanligen begreppet privacy för vad som i en svensk kontext 
benämns som personlig integritet70, även om vissa skillnader finns mellan dessa två begrepp. 
Det anglo-amerikanska begreppet privacy har exempelvis en vidare syftning än vad som i 
allmänhet avses med personlig integritet och täcker även in självständighet och personligt 
oberoende.71 I diskursen om dataskydd, vilket följer mer om nedan, brukar privacy och 
personlig integritet definieras likalydande.72 Det är därför inte för denna uppsats relevant att 
närmare redogöra för de skillnader som kan förekomma mellan dessa två begrepp, men icke 
desto mindre är det viktigt att ha kännedom om att begreppsbildningen inte är identisk.  

En förklaringsfaktor till varför begreppet personlig integritet har visat sig vara 
svårdefinierat är att det ofta beskrivs som ett högst dynamiskt begrepp som varierar över tid 
och som skiftar beroende på i vilken kontext vi befinner oss i, exempelvis vad gäller 

                                                
64 Michael (1994), s. 1. Se även SOU 1997:39, bilaga 4, s. 797 och SOU 1972:47, s. 56. 
65 Artikel 12.  
66 Artikel 17. 
67 Artikel 7.  
68 Rätten till privatliv i andra regionala instrument för mänskliga rättigheter redogörs här inte för. En närmare 
redogörelse för EU-stadgan och Europakonventionen följer i kapitel 3. 
69 Magnusson Sjöberg, Klamberg & Öman i: Magnusson Sjöberg (red.) (2015), s. 143. 
70 Se Michael (1994), s. 11, González Fuster (2014a), s. 47- 48, Bygrave (2002) s. 37-38, 126-127 och SOU 
1997:39, bilaga 4, s. 792. 
71 Se SOU 2007:22, s. 53. 
72 Bygrave (2002), s. 126.  
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tidsålder, samhällskultur och rättstraditioner.73 Personlig integritet har även beskrivits som ett 
begrepp vars innehåll ingen egentligen kan uttrycka, vilket bottnar i att begreppet är för 
komplext för att reduceras till en enda essentiell innebörd och därför bättre beskrivs som ett 
paraplybegrepp.74 

Innebörden av begreppet personlig integritet har beskrivits som en rätt att bli lämnad 
ifred eller ett skydd mot intrång i den personliga sfären.75 Den förstnämnda beskrivningen 
härstammar från de amerikanska författarna Warren och Brandeis klassiska artikel ”A right to 
privacy” från 1890. Den senare är kanske mest känd från tysk konstitutionell rättspraxis som 
utvecklades i slutet på 1950-talet.76 Den s.k. sfärteorin bygger på att det finns ett antal olika 
sfärer som privatlivet kan delas in i77, alla skyddade från intrång men i varierande 
utsträckning beroende på graden av känslighet, där den innersta cirkeln består av själva 
rättighetens kärna och det som är okränkbart.78 

Lee A. Bygrave har sammanställt fyra huvudsakliga kategorier för hur begreppet har 
kategoriserats i litteraturen som inte syftar till att vara uttömmande, men som beskriver 
huvudlinjerna.79 Den första kategorin går att hänföra till Warren and Brandeis definition om 
en rätt att bli lämnad ifred och skydd från intrång och kränkningar. Den andra kategorin, nära 
sammankopplad med den första, beaktar begreppet som en fråga om grad av tillgänglighet, 
och en begränsad sådan baserad på tre element: i vilken mån en individ är föremål för andras 
kännedom, graden av avskildhet i fysisk bemärkelse samt i vilken utsträckning en individ är 
föremål för andras uppmärksamhet.80 Denna definition kopplas vanligen till Ruth Gavison, 
som menade att personlig integritet måste beaktas som ett distinkt och sammanhängande 
koncept.81  

En tredje kategori kopplar begreppet personlig integritet till kontroll av information, 
varav den mest inflytelserika definitionen tillhör Alan F. Westin. Westin menade att personlig 
integritet utgörs av individer eller gruppers anspråk på att själva bestämma när, hur och i 
vilken omfattning information om dem delges andra.82 Den fjärde och sista kategorin är den 
smalaste, och menar på att personlig integritet exklusivt gäller för aspekter i en persons liv 
som är känsliga eller intima. Således skulle inte varje avslöjande eller yppande av 
information om en person anses utgöra ett intrång i den personliga integriteten.83  

Mot bakgrund av svårigheterna med att definiera vad begreppet personlig integritet 
inrymmer har det skyddsvärda innehållet snarare fått bestämmas negativt, dvs. när intrång 

                                                
73 Bylund, Johnson, Lehmuskallio, Seipel & Tamminen i: Greenstein (red.) (2010), s. 140 och Magnusson 
Sjöberg, Klamberg & Öman i: Magnusson Sjöberg (red.) (2015), s. 144.  
74 Solove (2006), s. 477 och 486 samt Solove (2011) s. 24.  
75 Magnusson Sjöberg, Klamberg & Öman i: Magnusson Sjöberg (red.) (2015), s. 144.  
76 Slutade tillämpas 1983, men har haft ett stort inflytande på litteraturen, González Fuster (2014a), s. 25. 
77 Varav i stigande skyddsordning: den sociala sfären (social sphere eller indiviudalsphäre), den bredare sfären 
av privatlivet (broader sphere of privacy eller privatsphäre) och den innersta sfären (the innermost sphere eller 
intimsphäre), se Alexy (2010), s. 236 och González Fuster (2014a), s. 25. 
78 Bygrave (2002) s.131, González Fuster (2014a), s. 25 och Alexy (2010), s. 236.   
79 Bygrave (2002), s. 128-129. Se även Solove (2008) för en sammanställning. 
80 Bygrave (2002) s.128-129. 
81 Gavison (1980), s. 422-423. 
82 Westin (1967), s. 7.  
83 Bygrave (2002), s. 129. 
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anses föreligga i den privata sfären eller en kränkning sker av den personliga integriteten, 
istället för att positivt slå fast rättighetens innehåll.84  

Stig Strömholm menade att begreppsproblematiken bottnade i dess relativitet, vilket 
gjorde det svåråtkomligt för lagstiftare och juridiska beslutsfattare vilka söker efter enhetliga 
och generella kriterier för sina lösningar.85 Strömholm gjorde även en egen 
kränkningsförteckning där i kränkningarna kan indelas i tre huvudgrupper: 1) Intrång i en 
annan persons privata sfär, såväl fysiskt som psykiskt; 2) Insamlande av uppgifter om en 
persons privata förhållanden; 3) Utnyttjande eller annat offentliggörande av material om en 
persons privata förhållanden.86 

2.2 Personlig integritet som begrepp i svenska 
utredningar 

I svenska utredningar har det återkommande konstaterats de svårigheter som är förenade med 
att definiera begreppet personlig integritet.87 Personlig integritet beskrivs återkommande som 
en rätt till en fredad zon, sfär eller sektor utan otillbörlig intrång från det allmänna eller andra 
individer, samtidigt framgår att det inte rör sig om någon absolut rättighet.88 Personlig 
integritet har även beskrivits som en prima facie-rättighet.89 Göran Collste har beskrivit 
integritetskränkningar som en persons upplevelse av förlorad självkontroll, antingen över sin 
egen person eller över en viss typ av uppgifter om sig själv.90 	  

 I SOU 2007:22, Skyddet för den personliga integriteten – Kartläggning och analys, 
framhölls svårigheten, för att inte säga omöjligheten, med att komma fram till en entydig 
begreppsbestämning och en allmänt accepterad definition av vad som avses med personlig 
integritet. Utredningen menade att det skyddsvärda intresset inte gick att bestämma utan att 
samtidigt bedöma tyngden och omfattningen av det motstående legitima intresset, exempelvis 
brottsbekämpning och intresset av offentlighet. Det konstaterades att den faktiska 
omfattningen av skyddet för den personliga integriteten inte har kommit att bestämmas 
genom sofistikerade definitioner, utan snarare via ett stort antal skyddsregler av varierande 
slag.91  

Svårigheten med att i en generell regel ange vad som menas med personlig integritet, 
och huruvida det var ändamålsenligt att låsa fast tillämpningen vid en legaldefinition har 
också framhållits.92 En förklaring till detta kan vara den mångfald av förfaranden som kan 
anses utgöra intrång i den privata sfären och den avgränsning av det skyddsvärda området 

                                                
84 Strömholm (1980), s. 30. Se även Bygrave (2002), s. 127.  
85 Strömholm (1980), s. 29. 
86 Strömholm (1980), s. 30. 
87 Se exempelvis SOU 1972:47, s.10, SOU 1978:54, s. 36, SOU 1997:39, bilaga 4, s. 790, SOU 2007:22, s. 52 
och prop. 2009/10:80, s. 175.  
88 SOU 1972:47, s.10, SOU 1974:85, s. 56, SOU 1976:58, s. 127, SOU 1978:54, s. 266, SOU 1987:74, s. 45-46 
och SOU 1993:10, s. 161. Se även SOU 1970:47, s. 56, SOU 2007:22, s. 65, prop. 2005/06:173, s. 15-16 och 
prop. 2009/10:80, s. 175-176. 
89 Dvs. en giltig och välgrundad rättighet som kan sättas ur spel vid konflikt med andra rättigheter som väger 
tyngre, se prop. 2005/06:173, s. 16, SOU 1997:39, bilaga 4, s. 801. Se även Gavison (1980), s. 425. 
90 SOU 1997:39, bilaga 4, s. 790. 
91 SOU 2007:22, s. 52. 
92 Prop. 1978/79:109, s. 15. Jfr prop. 1987/88:57, s. 11, prop. 2009/10:80, s. 175 och Nissenbaum (2010), s. 2.  
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ofta blir en fråga om avvägningar med subjektiva inslag, vilket också knyter an till den 
föränderlighet som präglar begreppets innehåll efter tidens gång.93  

2.3 Behov av en positiv definition av begreppet 
personlig integritet?  

Som nämnts ovan har svårigheterna med att definiera begreppet personlig integritet renderat i 
att en negativ definition i regel har givits av begreppet istället. En fördel med att inte ha 
någon tydligt positivt fastlagd definition av begreppet personlig integritet är att i en digital 
miljö omgärdas frågor om personlig integritet ofta av nya utmaningar, till följd av en snabb 
teknologisk utveckling, där en positiv definition riskerar att inom en snar framtid uppfattas 
som föråldrad.94 En nackdel är att om begreppet personlig integritet inte utgör något distinkt 
och samstämmigt, och därmed inte fungerar som ett användbart juridisk koncept som hjälper 
oss att identifiera situationer där lagstiftning behövs för att skydda det skyddsvärda, blir 
begreppet utan större värde.95  

Det finns således argument både för och emot en positiv definition av begreppet. För 
uppsatsens frågeställning är det inte nödvändigt att närmare ta ställning i denna fråga. Mot 
bakgrund av den relativitet som omgärdar begreppet kan dock nämnas att det är förståeligt att 
en negativ definition i regel används. Noterbart är också att den oklarhet som präglar den 
personliga integriteten som begrepp i mångt och mycket härstammar just från att det 
definieras negativt, vilket i förlängning gör rättigheten diffusare och som riskerar att leda till 
ett sämre, eller åtminstone ojämnare, skydd för rättigheten. I avsaknad av en allmängiltig 
definition som inte är för bred eller snäv är det i denna terräng som frågor om personlig 
integritet befinner sig i. 

2.4 Vilken sorts rättighet utgör den personliga 
integriteten? 

Diskussionen om behovet av att positivt definiera begreppet personlig integritet anknyter till 
den debatt som finns om huruvida rätten till privatliv och personlig integritet verkligen kan 
beaktas som ett begrepp som förtjänar ett särskilt erkännande, eller om det istället bör ses 
som instrumentell rättighet. Med andra ord om rätten till respekt för privatliv snarare är till 
för att skydda andra rättigheter av ”högre” rang som yttrandefrihet och förenings- och 
mötesfrihet.96 Collste har bl.a. lyft fram att personlig integritet kan ses som ett nödvändigt 
villkor för en persons autonomi och moraliska personlighet ska kunna utvecklas.97 Gavison 
menar att personlig integritet har ett unikt egenvärde som måste ges vikt när olika värden 

                                                
93 Ds 1994:51 s. 8. Se även prop. 2005/06:173, s. 16. 
94 Bernal (2014), s. 33. 
95 Jämför Gavison (1980), s. 421-422. 
96 Se Bernal (2014), s. 33 och Rengel (2013), s. 35-39 för mer om debatten.  
97 SOU 1997:39, bilaga 4, s. 799-800. 



 15 

balanseras mot varandra.98 Westin har beskrivit det som att ”privacy is at the heart of freedom 
in the modern state”99. 

Andra har argumenterat för att den personliga integriteten är ett viktigt instrumentellt 
värde, men som inte går att likställa med andra fundamentala värden som frihet och 
demokrati.100 Personlig integritet har också beskrivits som ett primärt instrumentellt värde för 
att främja individens autonomi, utan att förneka att den personliga integriteten kan beaktas 
som ett fundamental värde.101 Det har även framhållits att även om den personliga 
integriteten främst är ett viktigt instrumentellt värde tätt kopplat till andra värden, som att ta 
emot och att kunna delge information, reflekterar den personliga integriteten ett i princip 
allmängiltigt behov, vilket gör det till ett fundamentalt värde i sig självt.102  

I svensk rätt kan här Integritetsskyddskommittén slutbetänkande i SOU 2008:3, Skyddet 
för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag, särskilt lyftas fram. Kommittén 
konstaterade att det inte var tillräckligt att integritetsskyddet beaktas som ett viktigt medel i 
den fria åsiktsbildningens tjänst och underströk vikten av att erkänna den självständiga 
betydelsen av rätten till personlig integritet. Genom att lyfta upp centrala inslag i 
integritetsskyddet på grundlagsnivå skulle lagstiftaren betona respekten för människovärdet 
och rätten till självbestämmande.103 Detta blev även regeringens linje i proposition 
2009/10:80 genom förslaget att införa en ny bestämmelse i 2 kapitlet i RF, och den idag 
rådande lydelsen i 2 kapitlet 6 § andra stycket RF.104  

Onekligen är den personliga integriteten en rättighet som är tätt sammankopplad med 
andra rättigheter som yttrandefrihet, mötes- och föreningsfriheten m.m. som alla anknyter till 
ett bredare koncept om individens rätt till självbestämmande. På så vis har den personliga 
integriteten ett starkt instrumentellt värde, oavsett vilken åsikt som finns kring huruvida det 
rör sig om en fundamental rättighet eller inte. För denna uppsats är det inte nödvändigt att 
bestämt kategorisera den personliga integriteten som en fundamental eller en instrumentell 
rättighet, men redogörelsen för rättigheten utifrån dessa två kategorier ger en bättre förståelse 
för hur den personliga integriteten som värde och rättighet kan beaktas och förstås. 

2.5 Personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter 

Utifrån den mer allmänna diskussionen om innebörden av begreppet personlig integritet, är 
det för denna uppsats av intresse att närmare undersöka den särskilda aspekt av begreppet 
personlig integritet avseende information om en person som blir tillgänglig för andra, dvs. 
bl.a. möjligheterna för individen att kontrollera flödet av information om sig själv och för 
andra att få tillgång till informationen.105 Dessa frågor kopplar tillbaka till den debatt som 

                                                
98 Gavison (1980), s. 422-424. 
99 Westin (1967), s. 350.  
100 Flaherty, Donohue och Harte (red.) (1984). 
101 Bernal (2014), s. 33. 
102 Michael (1994). 
103 SOU 2008:3, s. 15. Se även SOU 2008:125, s. 473.  
104 Prop. 2009/10:80, s. 171. För mer om grundlagsregleringen, se kapitel 4.1. 
105 Westin (1967), s. 3 och González Fuster (2014a), s. 27. 
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påbörjades under 1960-talet och den datorisering som då skedde i samhället, framförallt i 
USA.106  

1973 infördes i Sverige den första nationella dataskyddslagstiftningen i världen genom 
datalagen.107 Bakgrunden till datalagen var den debatt som tog vid i samband med 1970 års 
folk- och bostadsräkning (FoB) vilket var kopplat till den ökade användning av den s.k. 
ADB-tekniken108 och särskilt dess användning för personregistrering och den växande oron 
för ADB-teknikens konsekvenser.109 Noterbart är att liknande FoB tidigare hade genomförts 
utan att generera någon större debatt.110 Olle Abrahamsson har bl.a. annat belyst hur det 
under 1950- och 1960-talet knappt fanns någon diskussion om integritetsskyddet i den 
svenska lagstiftningen, trots bl.a. klart integritetskränkande massregistrering och kontroll av 
personer med kommunistiska sympatier. Det var först i slutet av 1960-talet som ett förbud 
mot åsiktsregistrering infördes.111  

De tekniska möjligheterna och de farhågor de för med sig kan alltså skönjas i den 
svenska debatten om integritetsskyddet. Peter Blume har uttryckt det som att personlig 
integritet som en moralisk idé och som ett juridiskt koncept i stor utsträckning härleder sina 
styrkor och svagheter från rådande informationsteknik samt hur denna teknik uppfattas i ett 
samhälle.112 Blume beskriver det vidare som att den personliga integriteten traditionellt har 
varit kopplad till de fysiska delarna av en persons liv, vilket han särskiljer från en särskild 
form av integritet, nämligen den som är exklusivt relaterad till information om en person och 
de distinkta karaktärsdrag som omgärdar skyddet för information.113 Vidare framhåller han 
hur det blivit nödvändigt att utveckla en separat rättslig reglering då det inte ansetts 
tillräckligt att basera skyddet för information om personer enbart på de generella reglerna till 
skydd för den personliga integriteten som återfinns i mänskliga rättigheter och straffrättsliga 
regleringar. Detta till följd av den omfattning och komplexitet som omgärdar den moderna 
informationsteknologin.114  

2.5.1 Regler för dataskydd i en föränderlig tid  
De rättsliga regleringar som aspirerar på att skydda individers privatliv och integritet har 
beskrivits som att de befinner sig i en turbulent tid, där det finns starka krafter som 
förespråkar andra intressen.115 Bygrave menar att en ökad transparens, desorientering och 
minskade möjligheter att påverka är rädslor som är kopplade till att en ökad mängd data 
samlas in och delas mellan organisationer samt minskat deltagande för de registrerade116 i 
beslutsprocesser som rör dem. Sammantaget leder dessa rädslor till en generell oro över att 

                                                
106 González Fuster (2014a), s. 28-29. 
107 Michael (1994), s. 14. Den första dataskyddslagen i världen infördes dock i den tyska delstaten Hessen år 
1970, se González Fuster (2014a), s. 33. 
108 Automatisk databehandling. 
109 SOU 1972:47, s. 41 och SOU 2007:22, appendix, s. 498. 
110 SOU 1972:47, s. 41 och Abrahamsson (2006), s. 413. 
111 Abrahamsson (2006), s. 413. 
112 Blume i: Greenstein (red.) (2010) s. 161. 
113 Blume i: Greenstein (red.) (2010) s. 162. 
114 Blume i: Greenstein (red.) (2010), s. 162. 
115 Blume (2014), s. 11. 
116 För en definition se kapitel 1.8. 
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denna utveckling, om den sker oreglerat, leder till en oöverträffad samling makt vilket hotar 
det demokratiska och pluralistiska samhället.117 

Blume pekar på en tydlig tendens hur samhällets relation med individen präglas alltmer 
av transparens vad gäller information.118 Han menar att individen som bärare av information, 
som är intresseobjektet vad gäller dataskydd, är ett relativt nytt fenomen med tanke på att 
merparten av dagens befolkning har vuxit upp i ett analogt samhälle. Huruvida de regleringar 
som utvecklats i den tidiga digitala åldern kommer att bestå behöver därför inte per se vara 
fallet, men beaktar vi det privata i grunden som ett positivt värde medför en utveckling med 
en alltmer urholkad rätt till personlig integritet en förlust av något värdefullt.119  

Dataskyddsregleringar kan i många fall uppfattas som en bromskloss i ett samhälle där 
e-förvaltning120 är på frammarsch och när personuppgifter beskrivs som den nya oljan i den 
digitala ekonomin.121 Bygrave har dock beskrivit det som att det finns en ekonomisk rädsla, 
främst hos stater och företag, för att konsumenter inte ska vilja genomföra elektroniska 
transaktioner utan att det finns någon form av dataskyddslagstiftning som bidrar med en 
tillräcklig säkerhet.122  

Själva syftet med dataskydd kan beskrivas som att finna en balans mellan teknik och 
juridik och mellan olika intressen.123 På så vis skiljer sig inte detta rättsområde sig från andra 
sett till att rättsliga regleringar från ett perspektiv kan uppfattas som hämmande, samtidigt 
som det från ett annat perspektiv uppfattas som helt nödvändigt för att upprätthålla en 
någorlunda skyddsnivå.  

Oöverskådligheten och hoten som omgärdar personuppgifter medför att fokus hamnar 
på vem som har kontroll över de uppgifter som potentiellt kan missbrukas.124 En central fråga 
att ta ställning till vad gäller den rättsliga regleringen för dataskydd blir därför vart individen 
är placerad i en sådan reglering. I regel innehar individen en passiv roll och tonvikten läggs i 
de rättsliga regleringarna på den personuppgiftsansvarige125 och dennes rådighet över de 
uppgifter som behandlas. Det är också först i detta skede, när individens inte längre har 
uppgifterna i sin besittning, som den skyddsvärda situation som dataskyddsreglerna är till för 
aktualiseras.126 Transparens och tillit till den dataansvarige och den rättsliga regleringen för 
att personuppgifter inte missbrukas blir därför av stor vikt. För att tillförsäkra detta krävs en 
effektiv tillsyn från statens sida.127  

En annan viktig aspekt att ta i beaktande är i vilken utsträckning information om oss 
består av integritetskänsligt material? Vilken information om oss kan egentligen anses vara 
privat? I skiftet från analog till digital information har dessa frågor inte blivit enklare att 
besvara, särskilt då information om en person i ett visst sammanhang kan anses harmlös, 

                                                
117 Bygrave (2002), s. 107. Se även Klamberg i: Schartum (red.) (2010). 97-98. 
118 Blume (2014), s. 20. 
119 Blume (2014), s. 19-21. 
120 En förvaltning där informations- och kommunikationsteknologi spelar en central roll, se Magnusson Sjöberg 
i: Magnusson Sjöberg (red.) (2015), s. 235. 
121 Blume (2014), s. 108 och 110. Se även Bygrave (2014), s. 4.  
122 Bygrave (2002), s. 112-113. 
123 Blume (2014), s. 108 och Magnusson Sjöberg i: Magnusson Sjöberg (red.) (2015), s. 21. 
124 Blume (2014), s. 11-12. 
125 För en definition se kapitel 1.8. 
126 Blume (2014), s. 100-102. 
127 Blume (2014), s. 105-107. 
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samtidigt som den i ett annat sammanhang kan var känslig och viktig. Det blir således fråga 
om att beakta personlig integritet utifrån vilken kontext vi befinner oss, baserat på att flödet 
av information är beroende av denna, vilket styrs av vem som har tillgång till informationen 
samt vid vilken tidpunkt, hur och vad informationen kan användas till.128  

Sammantaget präglas dataskyddslagstiftningen av svåra avvägningar mellan olika 
intressen och av en föränderlig miljö som gör att dess själva existens kan ifrågasättas. Icke 
desto mindre utgör den grunden för det rättsliga skyddet för privatlivet med avseende på 
information om individen, och regleringarna ser ut att alltjämt bestå åtminstone ett tag 
framöver. 

2.5.2 Överföringar av personuppgifter mellan länder 
I takt med en ökad globalisering och informationssamhällets framväxt har  
det blivit både smidigare och enklare att föra över personuppgifter över traditionella fysiska 
gränser. De datarättsliga regleringarna utgår dock från traditionella gränser i sin utformning 
och frågan är hur dessa regler ska fungera i en alltmer gränslös miljö.129 Själva syftet med 
regleringar för dataflöden över gränser är vanligen att undvika att den nationella 
lagstiftningen kringgås, upprätthålla ett skydd mot risker som är förenade med överföringar, 
lindra svårigheterna med att göra sina rättigheter gällande utomlands samt att regleringar som 
gäller över gränser skapar trygghet vilket underlättar för internationell handel.130 De två 
första punkterna relaterar till så kallade ”data havens”, dvs. länder med svagare eller 
obefintligt dataskydd där personuppgifter riskerar att missbrukas.131  

Vissa risker synes vara specifika för gränsöverskridande dataflöden, som möjligheten 
till tillsyn för att säkerställa att de nationella reglerna efterlevs, samtidigt som andra risker 
likväl återfinns vid alla typer av dataöverföringar, exempelvis ett bristande förtroende som 
kan uppstå när uppgifter överförs och missbrukas inom ett land. Christopher Kuner menar att 
detta visar på att de generella risker som är förknippade med dataskyddslagstiftning och 
överföringar i allmänhet inte är klart avskilda från de specifika risker som är hänförliga till 
överföringar mellan länder.132 

För att bättre förstå överföringsproblematiken kan denna illustreras genom tre 
dimensioner: exportlandets rätt, särskilda regler för överföringar och importlandets rätt.133 
Exportlandets rättsliga reglering hamnar vanligen i fokus med anledning av att om en 
överföring överhuvudtaget ska vara möjlig till ett annat land måste behandlingen av 
personuppgifter vara förenlig med den nationella rätten i det exporterande landet. Särskilda 
överföringsregler aktualiseras i en situation där skyddsnivån för personuppgifter i 
importlandet inte korresponderar mot skyddsnivån i exportlandet, vilket medför att särskilda 
krav ska vara uppfyllda för att uppgifterna ska få lämna exportlandet.134 Denna situation 
aktualiseras vid tredjelandsöverföringar, vilket följer mer om i kapitel 3. Vad gäller 

                                                
128 Se Bernal (2014), s. 34.  
129 Blume (2006), s. 11-12 och Blume (2002), s. 189. 
130 Kuner (2013), s. 107, 113 och 116. 
131 Bygrave (2002), s. 79-80. 
132 Kuner (2013), s. 105-106. 
133 Blume (2006), s. 51. 
134 Blume (2006), s. 51-53. 
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överföringar mellan länder inom EU eller EES råder principen om fria dataöverföringar över 
gränserna.135 

Importlandets rätt blir av betydelse för bedömningen om dataskyddsreglerna i det 
importerande landet anses ge ett tillräcklig skydd för de uppgifter som ska överföras. Denna 
dimension blir primärt av betydelse i den mån det rör sig om tredjelandsöverföringar, där 
också bedömningen till viss del sammanfaller med den dimension som rör de specifika 
överföringsreglerna.136 Importlandets rätt blir en dimension av självständig betydelse när 
överföringar sker till länder inom EU eller EES. Även om principen om fria dataöverföringar 
råder inom EU eller EES, aktualiseras dimensionen i den mån nationella regleringar inte är 
fullt harmoniserade till följd av att det finns olika uppfattningar om hur den EU-rättsliga 
regleringen ska tolkas.137 Den sistnämnda problematiken behandlas dock inte närmare då 
uppsatsen syfte är att undersöka specifikt tredjelandsöverföringar. 

2.6 Personlig integritet och effektiv 
brottsbekämpning 

Personlig integritet och effektiv brottsbekämpning beskrivs ofta upp som ett 
spänningsförhållande mellan två värden. Det ena värdet behöver, efter en balansövning, 
inskränkas eller hållas tillbaka för att det andra värdet ska kunna förverkligas.138 Detta kan 
förklaras mot bakgrund av att det alltid funnits ett spänningsförhållande mellan individen och 
staten, mellan det enskilda och det kollektiva intresset.139 Detta spänningsförhållande 
återfanns i datalagringsdirektivet, och gör det alltjämt i de svenska lagringsbestämmelserna i 
LEK som just bygger på datalagringsdirektivet och som är aktuella i denna uppsats. 

Digitala fotspår blir allt viktigare att kunna använda sig av i brottsbekämpande syfte, i 
takt med informationssamhällets framskridande och en ökad användning av elektroniska 
kommunikationstjänster.140 Behovet av att få tillgång till trafikuppgifter har därför bl.a. 
beskrivits vara av fundamental betydelse för brottsutredningsverksamhet, vilket ofta är 
kopplat till att förundersökningar över huvud taget kan föras framåt.141 Värdet av uppgifter 
om elektronisk kommunikation betonas särskilt vad gäller grov och organiserad brottslighet, 
avseende den förstnämnda används de i princip i varenda utredning.142  

Möjligheterna att samla in och lagra uppgifter är tätt sammankopplat till den tekniska 
utvecklingen och digitaliseringen av samhället som medfört en ökad tillgång till data. Enligt 
James Michael är det just utvecklingen vad gäller att kunna processa data och bl.a. 
möjligheterna att lagra denna till följd av övervakning snarare än ny övervakningsteknik i sig 
som utgör ett mer övergripande hot mot den personliga integriteten.143 Maskinell och 

                                                
135 Mer om detta följer i kapitel 3.4.3. 
136 Mer om detta följer i kapitel 3.4.3.2.   
137 Blume (2006), s. 51, 53-55, 59 och 63. 
138 Se exempelvis SOU 2007:76, s. 233 och prop. 2010/11:46, s. 16. 
139 Flyghed (red.) (2000), s. 11. 
140 Se exempelvis SOU 2005:38, s. 321, SOU 2015:31, s. 162 och Klamberg i: Schartum (red.) (2010), s. 96. 
141 SOU 2005:38, s.115 och 322. Se även prop. 2010/11:46, s. 18. 
142 SOU 2015:31, s. 162 och SOU 2005:38, s. 323 och 325. 
143 Michael (1994).  
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automatisk övervakning är även klart billigare än manuella insatser.144  
Utökade möjligheter till att samla in uppgifter om personer har lett till att det blivit allt 

vanligare att tala om övervakningssamhällets eller storebrorssamhällets framväxt under 2000-
talet. Särskilt påtagligt har denna tendens varit i ett område som kan benämnas 
”dataveillance”.145 Terrorattentaten den 11 september 2001 har i mångt och mycket fungerat 
som en katalysator för utökade säkerhetsåtgärder särskilt i USA, men även inom EU.146 
Informations- och kommunikationsteknologin har efter terrordåden den 11 september 
dramatiskt förändrat utformningen av hur det idag arbetas med säkerhetsfrågor.147 ”Kriget 
mot terrorismen” har bl.a. föranlett ett ökat fokus inom EU för dataövervakning som ett 
redskap för antiterror åtgärder.148  

Även om underrättelse- och säkerhetstjänster samt brottsbekämpande myndigheter mer 
eller mindre alltid har samlat in och utbytt uppgifter om individer som utgör potentiella hot, 
medförde attentaten den 11 september ett politiskt stöd vilket i kombinationen med 
utveckling av informationsteknologin lett till stora möjligheter att samla in och lagra data 
samt dela denna på ett tidigare oöverträffat sätt.149 Edward Snowdens avslöjanden om 
NSA:s150 samarbete med dess europeiska motsvarigheter vittnar om hur storskaliga 
möjligheter till övervakning det kan rör sig om.151 Inte sällan görs referenser till George 
Orwells klassiska roman ”1984” och till panoptikon.152  

En anledning till dessa referenser är att datalagring som metod kort sagt förutsätter att 
exempelvis alla trafikuppgifter lagras eftersom det inte är möjligt att i förväg veta vilka 
uppgifter som kan vara viktiga.153 Att låta lagringsskyldigheten uppkomma först efter att en 
misstanke uppkommit mot en person skulle medföra att en mängd uppgifter av stor vikt för 
brottsbekämpningen försvann.154  

En central fråga att reflektera över är vilka effekter övervakning egentligen får på 
samhället i stort och om individer förändrar sitt beteende mot bakgrund av att övervakning 
alltmer sker i det vardagliga livet. Frågan blir relevant i denna uppsats då själva syftet med 
den lagring av personuppgifter som undersöks samlas in för brottsbekämpande ändamål. En 
av de stora riskera som brukar framhållas med massövervakning är den avskräckande 
effekten som detta kan ha på utövandet av politiska rättigheter, värdet av personlig integritet 
kopplas därmed oundvikligen till upprätthållandet av en välfungerande demokrati.155 Det 
sociala värdet av personlig integritet kan dock lätt glömmas bort i argumentationen att skydda 

                                                
144 Bigo, Carrera, Hernanz, Jeandesboz, Parkin, Ragazzi, & Scherrer (2013), s. 5 och 7. Se även Schartum i: 
Schartum (red.) (2010), s. 21. 
145 Gold i: Schartum (red.) (2010), s. 38. 
146 De Hert (2005), s. 68-69 
147 Eijkman (2013), s. 36.  
148 Murphy (2012), s. 148. 
149 Eijkman (2013), s. 36. 
150 U.S. National Security Agency. 
151 Bigo, Carrera, Hernanz, Jeandesboz, Parkin, Ragazzi, & Scherrer (2013), s. 1 och 3. 
152 Se exempelvis Gold i: Schartum (red.) (2010), s. 46, Bygrave (2002), s. 110 och Murphy (2012), s. 147. Med 
Panoptikon avses en fängelsebyggnad utformad så att en övervakare kan se alla fångar samtidigt utan att 
fångarna vet om ifall de är övervakade eller inte.  
153 SOU 2015:31, s. 120. Se även Bernal (2014), s. 44. 
154 SOU 2015:31, s. 120.  
155 Gold i: Schartum (red.) (2010), s. 41-44. Se även Rengel (2013), s. 165. 
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individen från långtgående övervakning.156  
Likväl som institutionell tillit riskerar att urholkas om staten i för stor utsträckning 

övervakar och i förlängningen förtrycker sina medborgare, riskeras den institutionella tilliten 
att urholkas om staten inte kan skydda sina medborgare mot exempelvis grov kriminalitet 
eller terrorism. I den mån behovet insamlandet av trafikuppgifter beskrivs som stort vid 
utredning av allvarlig brottslighet för att just svara mot medborgarnas anspråk på en effektiv 
brottsbekämpning157 blir själva avvägningen mellan dessa två intressen en delikat uppgift. 
Det är också exempelvis här frågan om vart uppgifter som samlas in för brottsbekämpande 
ändamål lagras gör sig gällande, i upprätthållandet av balansen mellan två viktiga 
samhällsintressen. 

2.7 Sammanfattning 
Av kapitlet framgår att personlig integritet är ett svårdefinierat begrepp mot bakgrund av dess 
relativitet och för att det är ett högst dynamiskt begrepp som varierar över tid utefter vilken 
kontext vi befinner oss i. Emellertid beskrivs det återkommande som en viktig rättighet, 
oavsett om den primärt ses som en fundamental eller instrumentell rättighet och oaktat att 
rättigheten i regel definieras negativt. Det rör sig inte heller om någon absolut rättighet, utan 
en rättighet som måste vägas mot andra intressen.  

Vidare har framhållits de utmaningar som finns i och med att samhället alltmer 
digitaliseras i termer av skydd för den personliga integriteten med avseende på behandling av 
personuppgifter och upprätthållandet av dataskyddsregleringar. I samband med detta har den 
situation som gäller för överföringar av personuppgifter mellan olika länder redogjorts för 
genom att illustrera detta genom tre dimensioner: exportlandets rätt, särskilda 
överföringsregler samt importlandets rätt.  

Slutligen har även spänningsförhållandet mellan den personliga integriteten och 
effektiv brottsbekämpning berörts. Ett spänningsförhållande som blivit allt påtagligare efter 
terrorattentaten den 11 september 2001 samt den tilltagande debatten om 
övervakningssamhället framväxt. Detta särskilt mot bakgrund av hur datalagring som metod 
fungerar, genom att exempelvis alla trafikuppgifter lagras eftersom det inte på förhand går att 
veta vilka som kommer att vara viktiga. I samband med detta har även övervakningens 
effekter på både individen och kollektivet belysts och hur detta kan både urholka förtroende 
för den institutionella tilliten genom en omfattande övervakning, men också om staten inte 
kan skydda sina medborgare mot exempelvis terrorism.    
 
 

                                                
156 Bennett & Raab (2006), s. 42.  
157 Jfr SOU 2007:76, s. 135. 
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3 Skyddet för den personliga 
integriteten och dataskydd 
internationellt 

I kapitlet behandlas inledningsvis centrala aktörer och regleringar vad gäller dataskydd samt 
allmänna dataskyddsprinciper. Detta för att ge en överblick över hur skyddet för den 
personliga integriteten inom ramen för dataskydd kommer till uttryck i internationell rätt, 
samt för att belysa de grundläggande principer som utgör grunden för de 
dataskyddsregleringarna som behandlas i uppsatsen. Efter det behandlas mer i detalj två av 
Europarådets konventioner, Europakonventionen samt dataskyddskonventionen. I 
Europakonventionen återfinns en rätt till respekt för privatlivet och konventionen har även ett 
mycket starkt inflytande på särskilt EU-stadgan. Dataskyddskonventionen utgör det enda 
internationellt bindande rättsliga instrumentet för specifikt dataskydd och har påverkat 
utformningen av EU:s dataskyddsdirektiv. Europadomstolens praxis vad avser rätten till 
respekt för privatliv redogörs för i huvudsak, emellertid inte uttömmande mot bakgrund av 
dess stora omfattning. 

Därefter redogörs för EU-rätten och de centrala bestämmelserna i EU-stadgan vad avser 
skyddet för den personliga integriteten samt den relevanta sekundärrätten vad avser integritet 
och dataskydd. EU-domstolens domar varigenom EU-kommissionens beslut om överföringar 
av personuppgifter från EU till USA samt datalagringsdirektivet ogiltigförklarande behandlas 
mer ingående, mot bakgrund av att det är de två centrala rättsfallen i relation till uppsatsens 
syfte och frågeställning. 

3.1 Centrala aktörer och regleringar inom 
dataskydd 

Europarådet, EU, FN och OECD är de institutioner som länge har spelat huvudrollerna vad 
avser utvecklingen och utformandet av olika regleringar för dataskydd.158 OECD var den 
arena där konsensus först kunde uppnås för internationellt dataskydd, vilket skedde år 1980 
genom att riktlinjer antogs till skydd för den personliga integriteten och gränsöverskridande 
överföringar av personuppgifter.159 OECD har även utfärdat en rad rekommendationer, bl.a. 
om internationellt samarbete för upprätthållande av integritetsskyddande lagstiftning.160 
Riktlinjerna och rekommendationerna är inte folkrättsligt bindande men har haft ett påtaglig 

                                                
158 Bygrave (2014), s. 19. Se även Schartum & Bygrave (2011), s. 81-82. 
159 Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, antogs den 23 september 
1980. Se även De Terwangne i: Gutwirth (red.) (2009), s. 182. Samtliga medlemsländer, inklusive Sverige, har 
godtagit rekommendationen och åtagit sig att följa den, se SOU 2004:6, s. 41.   
160 Recomendation on Cross-Border Co-operation in the Enforcement of Laws Protecting Privacy, antogs den 12 
juni 2007.   
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inflytande, särskilt vid utformningen av regelverken i Kanada, Australien och Nya 
Zeeland.161 

  Europarådets dataskyddskonvention antogs år 1981, vilket var det första 
internationellt bindande rättsliga instrumentet avseende dataskydd.162 Konventionen trädde i 
kraft den 1 oktober 1985 och har ratificerats av samtliga medlemsstater i EU samt ett antal 
andra länder, däribland Ryssland.163 Den 8 november 2001 antogs ett tilläggsprotokoll till 
konventionen som innehåller bestämmelser om tillsynsmyndigheter och överföringar av 
personuppgifter till länder som inte är bundna av konventionen.164 Tilläggsprotokollet 
ratificerades av Sverige 2001 och trädde i kraft den 1 juli 2004.165 Tilläggsprotokollet 
utgjorde i mångt och mycket en duplicering av bestämmelser som återfinns i EU:s 
dataskyddsdirektiv som saknades i konventionen.166 Vidare har Europarådet utfärdat ett stort 
antal sektorspecifika rekommendationer, exempelvis för polisens behandling av 
personuppgifter.167 Visserligen är dessa rekommendationer inte folkrättsligt bindande, men 
likväl politiskt bindande för Europarådets medlemmar och utgör en viktig utgångspunkt för 
de nationella tillsynsmyndigheternas praxis.168 

År 1990 utfärdade FN riktlinjer för bruk av elektroniska personregister, vilka antogs 
genom en resolution från generalförsamlingen.169 Själva syftet med FN:s riktlinjer är att 
uppmana länder som inte har rättsliga regleringar på plats för skydd av personuppgifter i 
enlighet med riktlinjerna, vidare uppmuntras internationella organisationer att behandla 
personuppgifter med hänsyn till den personliga integriteten. Riktlinjerna är inte folkrättsligt 
bindande och har i jämförelse med de andra internationella instrumenten som omnämnts fått 
mindre praktisk betydelse.170 

Inom EU antogs den 24 oktober 1995 dataskyddsdirektivet, vilket i svensk rätt 
genomfördes framförallt genom PUL som trädde i kraft den 24 oktober 1998.171 Genom 
direktivet inrättades den s.k. Artikel 29-gruppen som är en fristående och oberoende 
arbetsgrupp bestående av tillsynsmyndigheterna från respektive medlemsstat samt EU-
kommissionen och den europeiska datatillsynsmannen till skydd för enskilda vid behandling 
av personuppgifter.172 En viktig funktion som arbetsgruppen har är att medverka till en 

                                                
161 Schartum & Bygrave (2011), s. 85.  
162 Antogs den 28 januari 1981. Se även De Terwangne i: Gutwirth (red.) (2009), s. 182 och Europarådets 
hemsida: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/History_more_en.asp.  
163 SOU 2015:31, s. 69. Totalt har 46 av Europarådets 47 medlemsstater anslutit sig till konventionen, samt även 
Uruguay som enda icke-medlem av Europarådet, se Europarådets hemsida: 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=dAxx6qvG.  
164 Tilläggsprotokoll till konventionen om skydd för enskilda vid automatisk behandling av personuppgifter, om 
tillsynsmyndigheter och överföringar av personuppgifter mellan länder (CETS nr. 181). 
165 SOU 2015:31, s. 69. Totalt har 35 av Europarådets 47 medlemsstater anslutit sig till tilläggsprotokollet samt 
Uruguay som enda icke-medlem av Europarådet, se Europarådets hemsida: 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/181/signatures?p_auth=c9PkTCIH.  
166 Schartum & Bygrave (2011), s. 83-84. Se mer om detta i kapitel 3.3.2. 
167 Recommendation No R (87) 15 Regulating the Use of Personal Data in the Police Sector, antogs den 17 
september 1987. 
168 Schartum & Bygrave (2011), s. 83-84. 
169 Guidelines Concerning Computerized Personal Data Files, antogs den 14 december 1990.  
170 Schartum & Bygrave (2011), s. 97. 
171 SOU 2015:31, s. 61-62. Se även Petersson & Reinholdsson (2012), s. 19. 
172 Artikel 29 i dataskyddsdirektivet. För svensk del är det Datainspektionen som deltar i arbetsgruppen i 
egenskap av tillsynsmyndighet för PUL. Den europeiska datatillsynsmannen inrättades genom 
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enhetlig tillämpning av direktivet samt yttra sig om skyddsnivån såväl inom EU som i tredje 
land.173 Även om Artikel 29-gruppens yttranden och rekommendationer endast är vägledande 
och därmed inte förpliktigar så har gruppen fått ett betydande inflytande.174 

Utöver det generella dataskyddsdirektivet har det funnits totalt tre direktiv som mer 
specifikt rört skydd för personuppgifter och elektronisk kommunikation.175 Det första av 
dessa antogs 1997 och rörde behandlingen av personuppgifter och skydd för privatlivet inom 
telekommunikationssektorn176, vilket senare ersattes av e-Privacy direktivet angående 
elektronisk kommunikation mer generellt och som alltjämt är gällande.177 Det tredje 
direktivet, datalagringsdirektivet, som syftade till att harmonisera medlemsstaterna 
regleringar avseende skyldigheter för leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster eller nät som genererats via såväl fast som mobil telefoni samt 
internetanvändning178, ogiltigförklarades efter att EU-domstolen slagit fast att direktivet 
utgjorde ett omfattande och särskilt allvarligt intrång i den grundläggande rätten till respekten 
för privatlivet och skyddet av personuppgifter, vilket följer mer om i kapitel 3.4.5.1.179  

Vad gäller EU-rätten kan även nämnas det rambeslut från 2008 som finns inom EU om 
skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt 
samarbete.180 Rambeslutet omfattar dock inte behandlingen av personuppgifter som sker hos 
polisen inom en medlemsstat, däremot när personuppgifter överförs eller görs tillgängliga 
mellan medlemsstaterna.181 Noterbart är att rambeslutet inte påverkar viktiga nationella 
säkerhetsintressen och särskild underrättelseverksamhet inom området nationell säkerhet.182 

Både OECD:s riktlinjer och dataskyddskonventionen präglas av motstridiga intressen 
om att både stärka skyddet för personuppgifter samtidigt som internationell handel och 
ekonomisk tillväxt ska främjas genom att göra det enklare att föra över personuppgifter 
mellan länder. Detta är även påtagligt i dataskyddsdirektivet, där fria överföringar av 
personuppgifter inom EU ligger i förgrunden samtidigt som direktivet är ett av de första EU-
rättsliga instrumenten som explicit ger en framträdande roll åt mänskliga rättigheter.183  

 

                                                                                                                                                  
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för 
sådana uppgifter, se här särskilt artikel 1.2 samt artikel 46 (g) i förordningen. 
173 Artikel 30 i dataskyddsdirektivet.  
174 Blume (2006), s. 48 och Bygrave (2014), s. 174. 
175 Schartum & Bygrave (2011), s. 95. 
176 Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 om behandling av 
personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet. 
177 Se Schartum & Bygrave (2011), s. 95.  
178 Se Klamberg, Magnusson Sjöberg & Öman i: Magnusson Sjöberg (red.) (2015), s. 150. 
179 Se domstolens dom i de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. 
180 Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom 
ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete.  
181 Artikel 1 (2) (a) i rambeslut 2008/977/RIF.  
182 Artikel 1 (4) i rambeslut 2008/977/RIF. 
183 Schartum & Bygrave (2011), s. 85-87. 
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3.2 Dataskyddsprinciper  
Ett antal generella principer genomsyrar hanteringen av personuppgifter. Nedan redogörs för 
de huvudsakliga principer som återfinns i EU:s dataskyddsdirektiv samt 
dataskyddskonvention. Hänvisningar görs även i den mån principerna kommer till uttryck i 
OECD:s samt FN:s riktlinjer för att ge en vidare förståelse för principernas omfattning. 
Grundprinciperna som presenteras utgör främst abstraktioner av kärnan i de existerande 
rättsreglerna. Många av principerna kommer till uttryck som rättsregler, men inte alltid med 
samma formulering som används nedan. Vidare överlappar de med varandra på flera punkter 
och respektive princip kan även betraktas som en sammanställning av flera underprinciper.184  

Den mest grundläggande principen vad gäller dataskydd kan beskrivas som att 
personuppgifter ska behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.185 I detta inryms att den 
personuppgiftsansvarige ska beakta den registrerades intressen och rimliga förväntningar. 
Ingrepp som behandlingen medför av personuppgifterna ska vara proportionerliga och den 
registrerade ska inte pressas till att lämna uppgifter om sig själv eller att godta att redan 
insamlade uppgifter används för nya ändamål. Vidare ska behandlingen vara transparent.186 

En annan grundläggande princip är att personuppgifter ska samlas in för särskilda, 
uttryckligt angivna och berättigade ändamål.187 Vidare får inte fler personuppgifter 
behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.188 I detta 
inryms att så snart personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppnå ett givet ändamål 
ska de anonymiseras eller tas bort.189 

Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och, om nödvändigt, aktuella samt 
relevanta och adekvata.190 Av dataskyddsdirektivet framgår även att den 
personuppgiftsansvarige ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att rätta, blockera eller utplåna 
felaktiga eller ofullständiga uppgifter med hänsyn till ändamålet med behandlingen.191  

En princip om medbestämmande eller inflytande för den registrerade, i form av att 
denne har en viss möjlighet att påverka användande av sina personuppgifter, finns också. 
Inbäddad i detta är att behandlingen av personuppgifter ska vara känd, transparent och 
förståelig för den registrerade på så vis att den personuppgiftsansvarige redogör för hur de 
insamlade uppgifterna används.192 Vidare ska den behandlingsansvarige så långt som möjligt 

                                                
184 Schartum & Bygrave (2011), s. 100. 
185 Artikel 5 (a) i dataskyddskonventionen och artikel 6 (1) (a) i dataskyddsdirektivet. Jfr även med Collection 
Limitation Principle i OECD:s riktlinjer samt Principle of Lawfullness and Fairness i FN:s riktlinjer.  
186 Schartum & Bygrave (2011), s. 101 och Bygrave (2014), s. 146-147. 
187 Artikel 5 (b) i dataskyddskonventionen och artikel 6 (1) (b) i dataskyddsdirektivet. Jfr även med Purpose 
Specification Principle i OECD:s samt FN:s riktlinjer. 
188 Artikel 5 (c) i dataskyddskonventionen och artikel 6 (1) (c) i dataskyddsdirektivet. Se även artiklarna 7 och 8 
i direktivet. Jfr även med Data Quality Principle och Use Limitation Principle	  i OECD:s riktlinjer. 
189 Artikel 5 (e) i dataskyddskonvention och artikel 6 (e) i dataskyddsdirektivet. Jfr även med Purpose 
Specification Principle i FN:s riktlinjer.  
190 Artikel 5 (d) i dataskyddskonventionen och artikel 6 (1) (d) i dataskyddsdirektivet. Jfr även med Data 
Quality Principle i OECD:s riktlinjer samt Principle of Accuracy i FN:s riktlinjer. 
191 Artikel 6 (1) (d) i dataskyddsdirektivet.  
192 Artikel 8 (a) och (b) i dataskyddskonventionen och artikel 12 i dataskyddsdirektivet. Se även artiklarna 10 
och 11 i direktivet. Jfr även med Individual Participation Principle och Openness Principle i OECD:s riktlinjer 
samt Principle of Interested-Person Access i FN:s riktlinjer. 



 26 

inhämta uppgifterna från registrerade och inte från andra källor.193 Individen ska även som 
utgångspunkt själv bestämma om personuppgifter får samlas in om denne av andra och vad 
uppgifterna får användas till.194 Dessutom ska de registrerade kunna kräva att uppgifter om 
dem korrigeras eller tas bort om dessa är oriktiga, ofullständiga eller olagliga att registrera.195 

Informationssäkerhet utgör en grundläggande princip såtillvida att den 
personuppgiftsansvarige ska vita åtgärder för att förhindra att personuppgifter avslöjas, 
ändras eller att de tas bort genom antingen olyckshändelse eller otillåtna handlingar.196 

Behandling av känsliga uppgifter utgör en egen princip som bygger på att vissa 
uppgifter per se är mer känsliga än andra personuppgifter. Till denna kategori hänförs 
uppgifter om en persons hälsa, sexualitet, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse eller medlemskap i vissa typer av organisationer (vanligen 
fackföreningar). För behandlingen av denna typ av uppgifter gäller strängare regler.197  

Som ett tillägg till denna sammanställning kan även nämnas ansvarsprincipen för den 
registeransvarige enligt artikel 6.2 i dataskyddsdirektivet.198 Denne princip hänvisas inte 
uttryckligen till i dataskyddskonventionen, som i huvudsak överlåter denna fråga till den 
inhemska lagstiftningen.199  

3.3 Europarådets regleringar  
Nedan behandlas inledningsvis Europakonventionen och rätten till respekt för privatlivet. 
Därefter ges en redogörelse för dataskyddskonventionen och slutligen behandlas 
Europadomstolens praxis vad gäller rätten till respekt för privatlivet.  

3.3.1 Europakonventionen  
Europakonventionen antogs den 4 november 1950 och trädde i kraft den 3 september 1953.200 
För svenskt vidkommande gäller Europakonvention som lag201 och ingen lag eller föreskrift 

                                                
193 Detta framgår inte uttryckligen i någon av regleringarna men kan tolkas in i den grundläggande principen om 
korrekt och laglig behandling, se Schartum & Bygrave (2011), s. 103. 
194 Artikel 7 (a) i dataskyddsdirektivet. Se även flera av principerna i OECD:s riktlinjer samt Purpose 
Specification Principle i FN:s riktlinjer. I dataskyddskonventionen nämns inte samtyckets roll uttryckligen. 
Emellertid görs så i Europadomstolens praxis samt i ett antal rekommendationer från Europarådet, se 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), Handbok om den europeiska lagstiftningen för 
skydd av personuppgifter (2015), s. 84 samt bl.a. Europarådets Recommendation CM/Rec (2010) 13 of the 
Committee of Ministers to member states on the protection of individuals with regard to automatic processing 
 of personal data in the context of profiling. 
195 Artikel 8 (c) och (d) i dataskyddskonventionen och artikel 12 (b) samt (c) i dataskyddsdirektivet. Jfr även 
med Individual Participation Principle i OECD:s riktlinjer samt Principle of Interested-Person Access i FN:s 
riktlinjer. 
196 Artikel 7 i dataskyddskonventionen och artikel 17 i dataskyddsdirektivet. Jfr även med Security Safeguards 
Principle i OECD:s riktlinjer samt Principle of Security i FN:s riktlinjer. 
197 Artikel 6 i dataskyddskonventionen och artikel 8 i dataskyddsdirektivet.  
198 Se även Accountability Principle i OECD:s riktlinjer.  
199 Se FRA, Handbok om den europeiska lagstiftningen för skydd av personuppgifter (2015), s. 78. 
200 Danelius (2015), s. 17. Sverige ratificerade Europakonventionen den 4 februari 1952, se Europarådets 
hemsida: http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-
/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=63vGeeAw.  
201 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. Lagen trädde i kraft 1995. 



 27 

får meddelas i strid gentemot Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen, se 2 kapitlet 19 
§ RF202.  

 
I artikel 8 i Europakonventionen återfinns rätten till respekt för privat- och familjeliv:  

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.  

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om 
det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, 
landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller 
moral eller för andra personers fri- och rättigheter.  

Rätten till respekt för privatlivet i Europakonvention är svårdefinierad och innefattar många 
aspekter.203 I huvudsak rör det sig om en negativ rättighet för enskilda, dvs. att staten ska 
avhålla sig från ingrepp i den skyddade rättigheten. Artikel 8 i Europakonvention medför 
emellertid också positiva förpliktelser för staten. Vad som i huvudsak avses med detta är att 
staten ska utfärda lagar som ger ett tillfredsställande skydd för privatlivet samt upprätthåller 
detta genom att de rättsvårdande myndigheterna kontrollerar att lagstiftningen respekteras. 
Kravet på skyddsåtgärder ska ligga inom rimlighetens gräns.204 Som en del av dessa 
skyldigheter inbegrips att åtgärder ska vidtas mot kränkningar av rätten till respekt för 
privatlivet från privata aktörer sinsemellan, vilket således indirekt regleras av artikel 8.205 
Som framgår av artikel 8.2 rör det sig inte om någon absolut rättighet utan om en relativ 
rättighet.206 

3.3.2 Dataskyddskonventionen 
Dataskyddskonvention utgör alltjämt den enda internationella konventionen som specifikt rör 
dataskydd, dess inflytande på dataskyddsdirektivet inom EU redogörs närmare för i kapitel 
3.4.3. Dataskyddskonventionen kom till mot bakgrund av att artikel 8 i Europakonventionen 
inte ansågs ge ett tillräckligt omfattande skydd med avseende på databehandling av 
personuppgifter, särskilt inom den privata sektorn. Vidare saknade många av Europarådets 
medlemsstater vid den tiden ett tillräckligt skydd avseende nämnda behandling.207  

Dataskyddskonvention skapar inga rättigheter för individer och kan inte åberopas direkt 
mot privata subjekt, emellertid skapar den skyldigheter för de stater som undertecknat 
konventionen i form av att implementera i sin nationella lagstiftning det skydd som 
konventionen föreskriver.208 Vidare omfattas inte dataskyddskonventionen av 
Europadomstolens jurisdiktion. Emellertid har Europadomstolen ibland i sin praxis209 
                                                
202 2 kapitlet 19 § RF upptogs samtidigt som tillkomsten av lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, se Danelius (2015), s. 44.  
203 Danelius (2015), s. 364.  
204 Danelius (2015), s. 365. 
205 Bygrave (2014), s. 87. 
206 Se även artikel 15 i Europakonventionen där möjliga avvikelser från konventionsförpliktelserna i nödläge 
redogörs för. 
207 Bygrave (2014), s. 34. Se även artikel 1 i dataskyddskonventionen. 
208 Se Kuner (2013), s. 37, Bygrave (2014), s. 35-36 samt Explanatory report to the Convention for the 
Protection of Individuals with regard to Automatic Explanatory Report Processing of Personal Data, s. 7-8. 
209 Se mer om detta nedan i kapitel 3.6. 
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hänvisat till dataskyddskonventionen. Det har även anförts att artikel 8 i Europakonventionen 
sannolikt inbegriper en skyldighet att ge effekt till de grundläggande bestämmelserna i 
dataskyddskonventionen, vilket skulle medföra att bestämmelserna faller under 
Europadomstolens jurisdiktion.210 

Dataskyddskonventionen omfattar automatiserade personregister och automatisk 
databehandling i både allmän som enskild verksamhet, varje konventionsstat kan dock göra 
vissa allmänna utvidgningar eller inskränkningar.211 De centrala principerna i konventionen 
har redogjorts för i samband med kapitel 3.2. Avvikelser från bestämmelserna i konventionen 
får göras enligt artikel 9. Undantagen är i princip identiska med de som återfinns i artikel 8.2 
i Europakonventionen som redovisats ovan.212 

Avseende överföringar mellan medlemsstater återfinns den centrala bestämmelsen 
artikel 12 i dataskyddskonventionen. Huvudregeln är att en konventionsstat inte av 
integritetsskyddsskäl får förhindra att personuppgifter överförs för användning i en annan 
konventionsstat. Undantag får göras om en konventionsstats nationella lagstiftning innehåller 
specifika regler för vissa kategorier av personuppgifter eller automatiserade personregister 
p.g.a. uppgifterna eller registrens natur, förutsatt att en annan konventionsstat inte har ett 
likvärdigt skydd samt för att förhindra en överföring från en konventionsstat till en icke-
konventionsstat, via en annan konventionsstat, i syfte att kringgå den förstnämnda 
konventionsstatens nationella lagstiftning. I dataskyddskonventionen föreskrivs även bl.a. att 
konventionsstaterna ska införa lämpliga sanktioner samt rättsmedel att vidta gentemot 
kränkningar av konventionens bestämmelser som införlivats i nationell rätt, se artikel 10.  

Artikel 29-gruppen har konstaterat att överföringar av personuppgifter till stater som 
har ratificerat konventionen bör kunna ske i enlighet med kraven i artikel 25.1 i 
dataskyddsdirektivet. Dock inte förutsättningslöst, utan med beaktande av att lämpliga 
institutionella mekanismer finns i landet exempelvis genom en oberoende tillsynsmyndighet 
med lämpliga befogenheter. Ett annat krav är att konventionsstaten är det slutliga 
destinationslandet och inte ett genomfartsland, med undantag för om det rör sig om export till 
ett EU-land eller till ett tredje land som lever upp till kravet på en adekvat skyddsnivå.213 I 
kapitel 4 kommer belysas hur den nuvarande svenska regleringen i PUL inte är utformad på 
det sätt som Artikel 29-gruppen förordat. 

I och med tilläggsprotokollet som antogs 2001 hanterades bristerna i konventionen som 
Artikel 29-gruppen berört.214 Vad gäller tillsynsmyndigheternas roll i tilläggsprotokollet så 
föreskrivs det i artikel 1 att dessa ska vara helt oberoende, kunna ta emot klagomål från 
enskilda samt ha befogenheter att utreda, ingripa, inleda rättsliga förfaranden. Vidare ska 
tillsynsmyndighetens beslut kunna överklagas till domstol. Enligt artikel 1.5 i 
tilläggsprotokollet ska de oberoende tillsynsmyndigheterna samarbeta med varandra i den 

                                                
210 Se Kuner (2013), s. 37, De Hert och Gutwirth i: Gutwirth (red.) (2009), s. 27 samt Bygrave (2014), s. 40-41 
och 82-83. Jfr med hur dataskydd har tolkat in inom ramen för artikel 17 i ICCPR, Bygrave (2014), s. 83-84.  
211 Se artikel 3 i dataskyddskonventionen. 
212 Jfr Bygrave (2014), s. 38. 
213 Article 29 Data Protection Working Party, Working Document - Transfers of personal data to third countries: 
Applying Articles 25 and 26 of the EU data protection directive, adopted by the Working Party on 24 July 1998 
(WP 12), s. 7-8. 
214 WP 12, s. 7. Se även kapitel 3.1.  
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mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra sina förpliktelser, särskilt genom att utbyta 
information sinsemellan.215 

I artikel 2 i tilläggsprotokollet från 2001 till dataskyddskonventionen regleras 
överföringar av personuppgifter till icke-konventionsstater. Huvudregeln är att en sådan 
överföring endast får vidtas om en adekvat skyddsnivå kan garanteras. Undantag får göras om 
så föreskrivs i nationell lagstiftning för att överföringen ska kunna vidtas i den registrerades 
intresse eller för legitima överordnade intressen, särskilt viktiga allmänna intressen, samt om 
tillräckliga skyddsåtgärder ges från den registeransvarige, exempelvis genom 
standardavtalsklausuler om dessa av den ansvariga tillsynsmyndigheten anses medföra en 
adekvat skyddsnivå. 

3.3.3 Europadomstolens praxis  
I sin praxis har Europadomstolen tolkat rätten till respekt för privatliv brett.216 Begreppet 
täcker olika aspekter som avser såväl den fysiska som psykiska integriteten, vilket bland 
annat omfattar uppgifter om den enskildes identitet, inklusive namn och kön, hälsa, sexuell 
läggning, information om den personliga utvecklingen och relationer till andra individer.217 
Inte enbart rent privata relationer omfattas utan kan även röra aktiviteter och relationer som är 
kopplade till en persons yrkesliv.218 Vidare omfattas ett skydd mot registrering och 
utlämnande av uppgifter ur allmänna register219 samt skydd mot angrepp av den enskildes ära 
och ryktbarhet och mot spridning av information som rör privata förhållanden.220 

I målet Niemietz mot Tyskland221 framhöll domstolen att det varken var möjligt eller 
nödvändigt att ge en uttömmande definition av begreppet privatliv, men samtidigt vore det 
för snävt att avgränsa privatlivet till endast en ”inre cirkel”, inom detta måste även bl.a. 
inrymmas en rätt att i en viss grad kunna skapa och utveckla relationer med andra 
människor.222  

Ur Europadomstolens praxis kan härledas en icke-uttömmande lista varifrån flera 
kriterier i dataskyddskonvention återfinns.223 Den stora andelen mål som rört artikel 8 och 
dataskydd i EU-domstolens praxis har dock rört hemlig övervakning, eller övervakning där 
samtycke saknats, inom ramen för staters underrättelseverksamhet och det är inom detta 
område som Europadomstolen mest har bidragit med sin praxis avseende dataskydd.224  
                                                
215 Se Explanatory Report to the Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with 
regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows, 
s. 2.  
216 SOU 2015:31, s. 53 
217 SOU 2015:31, s. 54. 
218 Rotaru mot Rumänien, ansökningsnummer: 28341/95, dom den 4 maj 2000, p. 43 i domen. 
219 Leander mot Sverige, ansökningsnummer: 9248/81, dom den 26 mars 1987, p. 48 i domen samt Segerstedt-
Wiberg m.fl. mot Sverige, ansökningsnummer: 62332/00, dom den 6 juni 2006, p. 72 i domen. 
220 K.U. mot Finland, ansökningsnummer: 2872/02, dom den 2 december 2008, p. 42-43 i domen och Von 
Hannover mot Tyskland, ansökningsnummer: 59320/00, dom den 24 juni 2004, p. 50 i domen. 
221 Niemietz mot Tyskland, ansökningsnummer: 13710/88, dom den 16 december 1992. 
222 P. 29 i domen. Se här även Pretty mot Förenade Konungariket, ansökningsnummer 2346/02, dom den 29 
april 2002, p. 61 i domen, S. och Marper mot Förenade kungariket, ansökningsnummer: 30562/04, dom den 4 
december 2008, p. 66 i domen och Gillberg mot Sverige, ansökningsnummer: 41723/06, dom den 3 april 2012, 
p. 66 i domen. 
223 Kranenborg i: Peers, Hervey, Kenner & Ward (red.) (2014), s. 228. 
224 Bygrave (2014), s. 90. 
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I målet Z mot Finland225 från 1997 gjorde Europadomstolen uttryckligen en koppling 
mellan artikel 8 i Europakonventionen och dataskyddskonvention. I målet Leander mot 
Sverige konstaterade domstolen att själva lagringen av uppgifter med koppling till en persons 
privatliv utgjorde en begränsning av artikel 8 i Europakonventionen.226 I målet Amann mot 
Schweiz hänvisades explicit till dataskyddskonventionen och vikten av att artikel 8 i 
Europakonventionen gavs just en extensiv tolkning i samband med myndigheters lagring av 
uppgifter som gick att koppla till en persons privatliv.227 Vidare framhöll domstolen att på 
vilket sätt uppgifterna sedermera används inte har någon bäring på bedömningen om en 
begränsning av artikel 8 i Europakonventionen skett.228 Den specifika kontext som 
uppgifterna samlats in i, uppgifternas natur, hur de används och behandlas samt de resultat 
som kan erhållas på grund av dem om den informationen som uppgifterna innehåller påverkar 
emellertid om de kan hänföras till aspekter av privatlivet.229  

Användandet av information som rör datum och tid för gjorda telefonsamtal, särskilt 
nummer som har ringts, kan hamna i konflikt med artikel 8 då sådan information anses utgöra 
ett väsentligt element för telekommunikation och om denna lämnas ut till polisiära 
myndigheter utan att samtycke föreligger. Detsamma gäller för e-postadresser och 
internetanvändning.230  

Avseende begränsningar av artikel 8 i Europakonventionen framgår det av fast 
rättspraxis från Europadomstolen att det första kriteriet för att en begränsning av en rättighet i 
konventionen ska vara tillåten, att denna ska vara angiven i lag, krävs att den är tillgänglig 
och förutsebar samt tillräckligt precis så att en individ kan anpassa sig efter den.231 Dessa 
krav har ansetts särskilt viktiga när det gäller hemlig övervakning och att minimikrav ställs 
upp vad gäller exempelvis lagring, lagringstid, användningen av uppgifterna, tillgång till 
uppgifterna för tredje man, förfaranderegler för hur integriteten och konfidentialiteten för 
uppgifterna ska upprätthållas samt förfaranderegler för hur uppgifterna sedermera ska 
förstöras för att förhindra att dessa utnyttjas eller missbrukas.232 Frågan om minimikrav 

                                                
225 Z mot Finland, ansökningsnummer: 22009/93, dom den 25 februari 1997, p. 95 i domen.  
226 Leander mot Sverige, p. 48 i domen. Se även bl.a. Kopp mot Schweiz, ansökningsnummer: 
13/1997/797/1000, dom den 25 mars 1998, p. 53 i domen och Rotaru mot Rumänien, p. 46 i domen. Noterbart är 
även EU-domstolens direkta hänvisning till några av dessa avgöranden i de förenade målen Digital Rights 
Ireland och Seitlinger m.fl., p. 35 i domen. 
227 Amann mot Schweiz, ansökningsnummer: 27798/95, dom den 16 februari 2000, p. 65 i domen.  
228 P. 65 i domen. Se även Kopp mot Schweiz, p. 53 i domen. 
229 S och Marper mot Förenade Konungariket, p. 67 i domen. Se även mutatis mutandis, Friedl mot Österrike, 
ansökningsnummer: 15225/89, dom den 31 januari 1995, p. 49-51 i domen samt Peck mot Förenade 
Konungariket, ansökningsnummer: 44647/98, dom den 28 januari 2003, p. 59 i domen. 
230 Copland mot Förenade Konungariket, ansökningsnummer: 62617/00, dom den 3 april 2007, p. 43-44 i 
domen. Noterbart är här även Europadomstolens hänvisning till ”rimliga förväntningar” om att ingen 
övervakning pågår, se p. 42 i domen. Jfr med P.G. och J.H. mot Förenade Konungariket, ansökningsnummer: 
44787/98, dom den 25 september 2001, p. 57 i domen. Se även Malone mot Förenade Konungariket, 
ansökningsnummer: 8691/79, dom den 2 augusti 1984, p. 84 i domen. 
231 Se exempelvis S och Marper mot Förenade Konungariket, p. 95 i domen och Malone mot Förenade 
Konungariket, p. 66-68 i domen. 
232 Se exempelvis S och Marper mot Förenade Konungariket, p. 99 i domen,  
Weber och Saravia mot Tyskland, ansökningsnummer: 54934/00, dom den 29 juni 2006, p. 93-95 i domen, 
Liberty m.fl. mot Förenade Konungariket, ansökningsnummer: 58243/00, dom den 1 juli 2008, p. 62-63 i 
domen, Rotaru mot Rumänien, p. 57-59 i domen och Zakharov mot Ryssland, ansökningsnummer: 47143/06, 
dom den 4 december 2015, p. 231 i domen och däri angiven praxis. Se även EU-domstolens hänvisning analogt 
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sammanfaller till stor del med bedömningen om en inskränkning var nödvändig i ett 
demokratiskt samhälle vad gäller hemlig övervakning.233 

Vad gäller att en begränsning ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle som 
svarar mot ett legitimt ändamål krävs det enligt fast rättspraxis att det rör sig om ett angeläget 
samhälleligt behov, att begränsningen är proportionerlig samt att skälen som motiverar 
begränsningen är relevanta och tillräckliga.234 Ju känsligare uppgifter det rör sig om i 
allmänhet, desto strängare blir denna bedömning.235 

Vad gäller möjliga inskränkningar i Europakonventionen har medlemsstaterna en viss 
skönsmarginal, s.k. margin of appreciation, dock inom ramen för proportionalitetsprincipen. 
När det gäller vissa av de allmänna intressen som kan motivera en inskränkning brukar 
nationella organ ges en vidsträckt frihet, exempelvis vad gäller nationell säkerhet. Som en 
konsekvens av detta blir således Europadomstolens kontroll vid denna bedömning mindre 
omfattande.236 Emellertid när det handlar om hemlig övervakning är detta endast tillåtet om 
det är strikt nödvändigt.237 

Domstolen har vid bedömningen om en inskränkning varit nödvändig i ett demokratiskt 
samhälle bl.a. i målet S och Marper mot Förenade Konungariket understrukit vikten av att 
det i nationell rätt tillförsäkras skyddsåtgärder som förhindrar en användning av 
personuppgifter som är oförenlig med artikel 8 i Europakonventionen, särskilt när det rör sig 
om automatisk behandling av personuppgifter och inte minst när dessa används för polisiära 
ändamål.238 I det nämnda målet framhöll även domstolen den fundamentala betydelse som 
skyddet av personuppgifter har för rätten till respekt för privat- och familjeliv i artikel 8 i 
Europakonventionen. I samband med detta hänvisade domstolen särskilt till artikel 5, om de 
grundläggande principerna om datakvalitet samt till artikel 7, om datasäkerhet, i 
dataskyddskonventionen och vikten av att det i nationell lagstiftning fanns ett adekvat och 
effektivt skydd för insamlade uppgifter mot missbruk och utnyttjande.239 

Vad gäller tillsyn så kan det nämnas att inom ramen för hemlig övervakning har 
behovet av granskning av en oberoende myndighet eller organ understrukits.240 Vidare så har 
det i Europadomstolens praxis framhållits att inom ramen för de processuella garantier som 
återfinns i artikel 8 har ingripandet av ett oberoende organ ansetts i vissa fall svara mot en 
effektiv tillsyn.241 Emellertid har frågan om tillsyn inte berörts närmare vad rör den situation 

                                                                                                                                                  
till Europadomstolens praxis vad gäller detta i de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., p. 
54-55 i domen. 
233 S och Marper mot Förenade Konungariket, p. 99 i domen, M.K. mot Frankrike, ansökningsnummer: 
19522/09, dom den 18 april 2013, p. 31 i domen, Kennedy mot Förenade Konungariket, ansökningsnummer: 
26839/05, dom den 18 maj 2010, p. 155 i domen, Kvasnica mot Slovakien, ansökningsnummer: 72094/01, dom 
den 9 juni 2009, p. 84 i domen och Zakharov mot Ryssland, p. 236 i domen. 
234 Se exempelvis S och Marper mot Förenade Konungariket, p. 101 i domen. 
235 Se Bygrave (2014), s. 95 och målet Z mot Finland, p. 96 i domen. 
236 Danelius (2015), s. 370. Se även exempelvis S och Marper mot Förenade Konungariket, p. 102 i domen. 
237 Klass m.fl. mot Tyskland, ansökningsnummer: 5029/71, dom den 6 september 1978, p. 48 i domen. 
238 S och Marper mot Förenade Konungariket, p. 101 och 103 i domen. Se även exempelvis M.K. mot 
Frankrike, p. 35 i domen.  
239 Se p. 103 i domen. 
240 Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev mot Bulgarien, 
ansökningsnummer: 62540/00, dom den 28 juni 2007, p. 85 och 87 i domen samt däri angiven praxis.  
241 Gaskin mot Förenade Konungariket, ansökningsnummer: 10454/83, dom den 7 juli 1989, p. 49 i domen. 
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som är för handen i svensk rätt där uppgifter lagras av leverantörer som sedermera kan 
begäras ut av bl.a. brottsbekämpande myndigheter. 

3.4 EU-rätten 
En kort översikt ges inledningsvis över EU-rättens förhållande till nationell rätt, EU-stadgans 
tillämpbarhet, dess förhållande till Europakonventionen och andra internationella regleringar 
samt möjliga begränsningar av rättigheterna. Därefter behandlas förhållandet mellan rätten 
till respekt för privatlivet och rätten till skydd av personuppgifter samt respektive direktiv 
som är av relevans för uppsatsen. De centrala rättsfallen från EU-domstolen i förhållande till 
uppsatsens syfte och frågeställning redogörs för, varav EU-domstolens dom varigenom 
ogiltigförklarade EU-kommissionens beslut om överföringar av personuppgifter från EU till 
USA samt domen varigenom datalagringsdirektivet ogiltigförklarades ges särskilt utrymme. 

3.4.1 EU-rättens förhållande till nationell rätt  
I den mån nationella regler och regler inom EU kan visa sig stå i konflikt med varandra gäller 
principen om unionsrättens företräde framför nationell rätt, en princip som framträdde först i 
EU-domstolens praxis genom det klassiska rättsfallet Costa mot E.N.E.L.242 Principen 
kodifierats långt senare genom Lissabonfördraget.243 EU-fördragen har införlivats med 
svensk rätt och är att betrakta som en del av den svenska rättsordningen och gäller i Sverige 
med den effekt de har enligt EU-rätten. Därför förekommer inte i den svenska rättsordningen 
särskilda bestämmelser om EU-rättens position i Sverige.244  

3.4.2 EU-stadgan 
EU-stadgan innehåller en katalog över grundläggande rättigheter som blev rättsligt bindande 
genom ratificeringen av Lissabonfördraget 2009.245 Stadgan utgör en del av primärrätten 
inom EU och har samma rättsliga värde som fördragen, således ligger den på högsta nivån i 
den unionsrättsliga normhierarkin.246 Stadgan utvidgar inte EU:s kompetensområde, den 
riktar sig istället mot medlemsstaterna och EU-institutionerna, organen och byråerna när 
dessa tillämpar unionsrätten.247  

I stadgan framgår att skyddsnivån enligt Europakonventionen alltid ska iakttas i den 
mån stadgan omfattar motsvarande rättigheter i Europakonventionen, dock utan hinder för att 

                                                
242 Mål C-6/64, se även Bernitz & Kjellgren (2014), s. 100. 
243 I form av en s.k. Förklaring (nr.17) om företräde som fogades till Lissabonfördragets slutakt, se Bernitz & 
Kjellgren (2014), s. 100. 
244 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 109-110. Se även Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till 
Europeiska unionen som klargör att EU-rätten gäller generellt och fullt ut i Sverige. Se även 1 kapitlet 10 § och 
10 kapitlet 6 § första RF.  
245 Lebeck (2013), s. 52-53. Noterbart är att stadgan antogs redan år 2000 som en högtidlig deklaration. Vidare 
har EU-domstolen redan sedan 1970-talet behandlat grundläggande rättigheter som en del av unionens allmänna 
rättsprinciper, se Schutter i: Peers, Hervey, Kenner & Ward (red.) (2014), s. 1627. 
246 Bernitz & Kjellgren (2014), s. 142. För mer om normhierarkin inom EU, se bl.a. Bernitz & Kjellgren (2014) 
och Lebeck (2013).  
247 Se artikel 51 i EU-stadgan samt om hur ”tillämpning av unionsrätten” har givits en ganska vid bestämning, se 
Bernitz & Kjellgren (2014), s. 145-146 samt mål C-617/10, Åkerberg Fransson. 
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en högre skyddsnivå tillförsäkras.248 Av artikel 53 i stadgan framgår att ingen bestämmelse i 
stadgan får tolkas så att den inskränker eller inkräktar på de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna inom respektive tillämpningsområde som erkänns inom 
unionsrätten, internationell rätt och internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga 
medlemsstater är parter, särskilt Europakonventionen, och i medlemsstaternas författningar. 

Noterbart är att det i EU-stadgan talas om grundläggande rättigheter istället för 
mänskliga rättigheter, vilket kan förklaras genom att stadgan ska beaktas som ett 
konstitutionellt snarare än ett internationellt instrument mot bakgrund av dess 
tillämpningsområde. Benämningen mänskliga rättigheter används istället i EU:s externa 
relationer, exempelvis i handelsavtal, och i den mån EU eller dess medlemsstater är parter till 
internationella instrument.249 

Fri- och rättigheterna i EU-stadgan kan begränsas om villkoren i artikel 52 i stadgan är 
uppfyllda.250 Huvudregeln är att rättigheterna i stadgan kan begränsas om det finns legitima 
skäl för det. Kravet på överenstämmelse med Europakonventionen, se artikel 52.3, gör dock 
vissa rättigheter absoluta.251 Enligt artikel 52.1 i stadgan ska en begränsning vara angiven i 
lag och vara förenlig med det väsentliga innehållet i rättigheterna och friheterna. Vidare får 
begränsningar endast göras, med beaktande av proportionalitetsprincipen, om de är 
nödvändiga och faktiskt svarar mot mål av allmänt intresse som erkänns av EU eller för att 
skydda andras fri- och rättigheter.  

Vad som menas med mål av allmänt intresse förklaras inte närmare i stadgan, men i 
förklaringen avseende stadgan om artikel 52 framgår att med mål av allmänt intresse omfattas 
de mål som återfinns i artikel 3 FEU, som rör unionens målsättningar, och andra intressen 
som skyddas av särskilda bestämmelser i fördragen.252 Omfattningen av möjligheterna att 
begränsa rättigheterna i stadgan är därmed ytterst breda och det är svårt att se vilka 
allmänintressen som inte skulle kunna användas för att berättiga en begränsning.253 I EU-
domstolens praxis har bl.a. bekämpandet av terrorism254 och organiserad brottslighet255 
erkänts som mål av allmänt intresse inom unionen.256 

 
 
 
 
 
 

                                                
248 Artikel 52.3 i EU-stadgan.  
249 Rosas i: Peers, Hervey, Kenner & Ward (red.) (2014), s. 1685. 
250 För en utförlig analys av artikel 52 och dess beståndsdelar, se Peers och Pechal i: Peers, Hervey, Kenner & 
Ward, (red.) (2014), s. 1455-1521. 
251 Lebeck (2013), s. 61. 
252 Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, Europeiska unionens officiella tidning, C 
303, 14 december 2007.  
253 Peers och Pechal i: Peers, Hervey, Kenner & Ward (red.) (2014), s. 1475-76 och Lebeck (2013), s. 69-70.  
254Se de förenade målen C-402/05 P och C-415/05 P, Kadi och Al Barakaat International Foundation mot rådet 
och kommissionen, p. 359-366 i domen och de förenade målen C-539/10 P och C-550/10 P, Stichting Al-Aqsa 
mot Europeiska unionens råd och Konungariket Nederländerna mot Stichting Al-Aqsa, p.130 i domen.  
255Mål C-145/09, Tsakouridis, p. 46-47 i domen.  
256 Jfr med de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., p. 42 i domen.  
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3.4.2.1 Rätten till respekt för privatlivet och skyddet av 
personuppgifter  

 
I artikel 7 i EU-stadgan förkunnas att: 
 

Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina 
kommunikationer.  

 
I artikel 8 i EU-stadgans förkunnas att: 

 
1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.  
2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den 
berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt 
att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.  
3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.  

 
Artikel 7 och 8 i EU-stadgan utgör bägge relativa rättigheter som kan inskränkas i 

enlighet med artikel 52.1 i stadgan. Artikel 7 i EU-stadgan korresponderar mot rättigheterna i 
artikel 8 i Europakonventionen och ska därför ges samma mening och räckvidd som denna.257 
Artikel 8 i EU-stadgan är däremot en av de rättigheter där stadgan går längre än 
Europakonventionen genom en uttrycklig rätt till skydd av personuppgifter.258 Ur ett 
systematiskt perspektiv kan det beskrivas som en lex specialis till det allmänna skyddet för 
privatlivet som ska tolkas i ljuset av Europakonventionen. Det självständiga skyddet för 
personuppgifter är i allmänhet betydligt svagare i folkrätten i jämförelse med rätten till 
respekt för privatlivet och utgör inte en självständig del av olika internationella instrument för 
mänskliga rättigheter.259 Artikel 8 i EU-stadgan är således unik som erkänner en separat rätt 
till skydd av personuppgifter skild från rätten till respekt för privatlivet.260 

EU-domstolens praxis vad gäller artikel 7 och 8 i EU-stadgan behandlas i samband 
med att sekundärrätten redogörs för nedan i den mån den är relevant för uppsatsen. Det kan 
dock nämnas redan här att EU-domstolen uttalat att rätten till respekt för privatlivet vad avser 
behandling av personuppgifter omfattar varje uppgift som rör en person som är namngiven 
eller som på annat sätt kan identifieras.261 För att fastställa om ett ingrepp i rätten till privatliv 
föreligger har det även i praxis konstaterats att det har föga betydelse om uppgifterna som 
avser privatlivet är av känslig art eller om de som berörts av ingreppet har fått utstå 

                                                
257 I enlighet med artikel 52.3 i stadgan. Se även exempelvis mål C-256/11, Dereci m.fl., p. 70 i domen och mål 
C-400/10 PPU, MCB, p. 53 i domen. 
258 Artikeln grundas på nuvarande artikel 16 FEUF och artikel 39 FEU (tidigare artikel 286 i fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen), dataskyddsdirektivet, artikel 8 i Europakonventionen samt 
dataskyddskonventionen, se Förklaringar avseende stadgan om de grundläggande rättigheterna, i Europeiska 
unionens tidning, C 303, 14 december 2007, s. 17–35. 
259 Lebeck (2013), s. 129, 131 och 141.  
260 Kranenborg i: Peers, Hervey, Kenner & Ward (red.) (2014), s. 228. 
261 De förenade målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke och Eifert, p. 52 i domen. Se även EU-
domstolens hänvisningar till Europadomstolens praxis i p. 52 i domen. 
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olägenheter.262 Vidare så framgår det av fast rättspraxis att skyddet för privatlivet kräver, i 
form av en grundläggande rättighet, att undantag och begränsningar av rätten till skydd av 
personuppgifter inskränks till vad som är strikt nödvändigt, se bl.a. målen IPI263, Satakunnan 
Markkinapörssi och Satamedia264 samt de förenade målen Volker und Markus Schecke och 
Eifert265.  
 

3.4.2.2 Förhållandet mellan artiklarna 7 och 8 i EU-stadgan  
Den berättigade frågan uppstår varför det inom EU-rätten finns en separat rättighet till skydd 
av personuppgifter istället för att den inryms under rätten till respekt för privatlivet. Särskilt 
mot bakgrund av att EU-domstolen i allmänhet när den hänvisat till artikel 8 i sin praxis 
samtidigt hänvisat till artikel 7, vilket bidrar till en förvirring kring hur de båda rättigheterna 
egentligen förhåller sig till varandra.266  

En förklaring till detta är att EU-domstolen uttalat att skyddet av personuppgifter ska 
tolkas i ljuset av Europadomstolens praxis kring rätten till respekt för privatlivet.267 Som 
redogjorts för tidigare ska artikel 7 i EU-stadgan ges samma innebörd och omfång som artikel 
8 i Europakonventionen. Således kan detta till viss del förklara varför EU-domstolen i regel 
inte hänvisar till artikel 8 i EU-stadgan utan att också beakta artikel 7 i EU-stadgan.268 

Att en särskild rättighet till skydd av personuppgifter återfinns i EU-stadgan kan bl.a. 
förklaras mot bakgrund av den vikt som dataskydd kommit att få i EU:s sekundärrätt samt 
den position som dataskydd har skaffat sig under åren i Europadomstolens praxis avseende 
artikel 8 i Europakonventionen.269 Vidare ges också ett mer omfattande skydd för 
personuppgifter än vad som hade varit fallet om en bedömning hade gjorts om det rörde sig 
om en kränkning av enbart rätten till respekt för privatlivet.270  

Ett annat argument är att det inte rakt av går att sätta ett likhetstecken mellan dataskydd 
och rätten till respekt för privatlivet. Ett argument om att så vore fallet skulle baseras på en 
persons rätt att kontrollera information om sig själv och att denna faller inom ramen för rätten 
till respekt för privatlivet. Emellertid är individens självbestämmanderätt i regel inte grunden 
för hur dataskyddet är utformat inom EU och av Europarådet.271 En självbestämmanderätt 
över information om individen utgår från att samtycke till behandlingen av personuppgifter är 
själva grunden för laglig behandling av personuppgifter, något som exempelvis inte har en 

                                                
262 Se de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., p. 33 i domen som det redogörs för närmare 
i kapitel 3.4.5.1. Se även de förenade målen C-465/00, C-138/01 och C-139/01, Österreichischer Rundfunk m.fl., 
p. 75 i domen. 
263 Mål C-473/12, p. 39 i domen. 
264 Mål C-73/07, p. 56 i domen. 
265 P. 77 och 86 i domen. 
266 González Fuster (2014b), s. 263, 267, 268 och 273 samt Lynskey (2014), s. 569 och 573. Se även de 
förenade målen Volker und Markus Schecke och Eifert, C-291/12 Schwarz samt de förenade målen Digital 
Rights Ireland och Seitlinger m.fl. 
267 Se de förenade målen Österreichischer Rundfunk m.fl. 
268 Lynskey (2014), s. 580. Se även bl.a. de förenade målen Volker und Markus Schecke och Eifert.  
269 González Fuster (2014b), s. 265. 
270 Kokott & Sobotta (2013), s. 222-228. Jfr även med mål C-28/08 P, Kommissionen mot Bavarian Lager, p. 60 
i domen. 
271 Kranenborg i: Peers, Hervey, Kenner & Ward (red.) (2014), s. 229. 
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framträdande roll i dataskyddskonventionen.272 I EU:s sekundärrätt ges samtycket en större 
roll, men är samtidigt endast en grund av flera för laglig behandling av personuppgifter.273  

Den EU-rättsliga dataskyddsregleringen utgörs av ett system med kontrollmekanismer 
som tillförsäkrar en laglig behandling av personuppgifter även utan att något samtycke 
avkrävs från en inblandad person. På så vis kan just kontrollmekanismerna vad avser 
dataskydd anföras som ett argument för att rätten till skydd av personuppgifter och respekten 
för privatlivet ska beaktas som separata rättigheter, om än nära besläktade i grund och 
botten.274  

3.4.3 Dataskyddsdirektivet  
Dataskyddsdirektivet, som trädde i kraft 1998, är det centrala instrumentet för dataskydd 
inom EU.275 Nedan ges först en allmän överblick över direktivet, därefter en detaljerad 
redogörelse för tredjelandsöverföringar av personuppgifter samt hur tillsynsfrågan är 
reglerad. För en genomgång av centrala definitioner hänvisas till kapitel 1.8.  
 

3.4.3.1 Allmänt om dataskyddsdirektivet 
Dataskyddsdirektivet har två primära syften: att skydda fysiska personers grundläggande fri- 
och rättigheter, särskilt rätten till privatliv, i samband med behandling av personuppgifter och 
att möjliggöra för det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna.276 Direktivet 
utgör en precisering och förstärkning av de principer som återfinns i 
dataskyddskonventionen.277  

Direktivet är tillämpligt på all behandling av personuppgifter278, med undantag för 
sådan behandling av personuppgifter som faller utanför EU-rätten279 och register för 
personligt bruk280. Vidare har personuppgifter för journalistiska, konstnärliga och litterära 
ändamål undantagits från direktivets materiella reglering.281  

Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen sedan dataskyddsdirektivet antogs har det 
kommit att bli oväntat omfattanden i den moderna världen. EU-domstolens praxis och den 
extensiva tolkning som däri har gjorts av den grundläggande rätten till privatliv inom ramen 
för dataskydd synes nästan medföra att alla kommunikationer som görs på elektronisk väg 
kan särskådas med hänvisning till denna rätt.282 Se exempelvis personuppgiftsbegreppets 

                                                
272 Samtycke figurerar endast i artikel 15 (3) i konventionen. 
273 Se exempelvis artikel 7 i dataskyddsdirektivet. 
274 Kranenborg i: Peers, Hervey, Kenner & Ward, (red.) (2014), s. 229. 
275 Kuner (2003), s. 17.  
276 Se artikel 1.1 och 1.2 i direktivet. 
277 Se skäl 11 i preambeln till direktivet. I skäl 10 hänvisas det även till artikel 8 i Europakonventionen.  
278 Artikel 3.1 i direktivet. Även manuella register omfattas, dock endast sådana manuella register som är 
sökbara utifrån särskilda kriterier, se Petersson & Reinholdsson (2012), s. 27.  
279 Exempelvis allmän säkerhet, statens säkerhet eller statens verksamhet på straffrättens område, se artikel 3.2 
första strecksatsen i direktivet.  
280 Artikel 3.2 andra strecksatsen i direktivet.  
281 Petersson & Reinholdsson (2012), s. 27. 
282 Förslag till avgörande av generaladvokat Niilo Jääskinen i mål C-131/12, Google Spain och Google, p. 29 i 
förslaget. 
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vidsträckta omfattning som fastställts i EU-domstolens praxis.283 Emellertid har ett 
skälighetsresonemang tillämpats vad gäller internetanvändning och överföringar till tredje 
land i det sammanhanget.284 

I direktivet regleras ett antal allmänna principer om uppgifternas kvalitet och grunder 
för behandling av personuppgifter i allmänhet och vissa särskilda uppgiftsslag i synnerhet, se 
artiklarna 6-8.285 Artikel 7 i direktivet innehåller förutsättningarna för behandling av 
personuppgifter överhuvudtaget ska vara tillåten. Dessa är antingen att ett otvetydigt 
samtycke finns från individen eller att behandlingen är nödvändig utifrån ett antal olika 
situationer.286 Vidare finns bestämmelser om enskildas rätt till information och tillgång till 
uppgifter för att kunna tillvara ta sina rättigheter, rätten att motsätta sig behandling och krav 
på nationella regleringar avseende sanktioner och skadestånd, se artiklarna 10-12, 14 och 23-
24 i direktivet.287  

Av artikel 13 i direktivet framgår att principerna om uppgiftsskydd och enskildas 
rättigheter får inskränkas genom undantag i nationell rätt om det är nödvändigt med hänsyn 
till bl.a. statens säkerhet, allmän säkerhet och för förebyggande, undersökning, avslöjande av 
brott eller åtal för brott. 

Vad avser säkerhet vid behandling av personuppgifter följer av direktivets artikel 17.1 
att registeransvariga ska genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 
skydda personuppgifter från att förstöras genom bl.a. otillåtna handlingar, olyckshändelse, 
ändringar samt otillåten tillgång till eller spridning av uppgifterna. Enligt artikel 17.2 ska 
säkerhetsåtgärderna väljas med beaktande av de tekniska möjligheter som står till buds för att 
åstadkomma en lämplig säkerhetsnivå samt de kostnader som är förenade med åtgärderna. 
Anlitas en registerförare förutsätts att denne kan lämna garantier för att nödvändiga 
säkerhetsgarantier finns på plats.288 Normalt bestämmer den registeransvarige själv för vilka 
ändamål personuppgifter ska behandlas, men om den registeransvarige exempelvis avtalar 
med någon annan om lagring av uppgifterna å dennes vägnar får uppgifterna endast behandla 
i enlighet med instruktion från den registeransvarige, om inte annan behandling är skyldig att 
genomföras enligt lag, se artikel 16 i direktivet.  

I artikel 23.1 i direktivet återfinns en ansvarsbestämmelse som föreskriver att den 
registeransvarige ska utge ersättning för den skada som lidits till följd av en otillåten 
behandling eller annan åtgärd som är oförenlig med nationella bestämmelser som antagits till 
följd av direktivet, om det inte går att bevisa att inget ansvar föreligger för den händelse som 
orsakat skadan. 

Som huvudregel gäller anmälningsplikt gentemot den ansvariga nationella 
tillsynsmyndigheten289 för den registeransvarige eller dennes företrädare före genomförandet 
av en behandling eller en serie behandlingar som har samma eller närbesläktade ändamål, se 

                                                
283Se exempelvis mål C-101/01, Lindqvist, p. 24-27 i domen, de förenade målen Österreichischer Rundfunk 
m.fl., p. 64 i domen, mål C-73/07, målet Satakunnan Markkinapörssi och Satamedia, p. 35-37 i domen och mål 
C-524/06, Huber, p. 43 i domen. 
284 Målet Lindqvist, p. 67-70 i domen. 
285 SOU 2015:31, s. 60. Jfr med den redogörelse av allmänna dataskyddsprinciper som görs i kapitel 3.2.  
286 Vad gäller känsliga personuppgifter krävs ett uttryckligt samtycke, se artikel 8.2 (a) i direktivet. 
287 Se även SOU 2015:31, s. 60 för en överblick.  
288 SOU 2015:31, s. 61.  
289 För mer om anmälans innehåll se artikel 19 i direktivet. 
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artikel 18.1 i direktivet. Vissa uttömmande angivna möjligheter till undantag för 
medlemsstaterna från anmälningsplikten eller förenklad anmälningsplikt finns, exempelvis 
vad gäller vissa typer av behandlingar som sannolikt inte kommer att leda till något 
otillbörligt integritetsintrång samt om ett personuppgiftsombud utsetts som bl.a. särskilt har 
till uppgift att oberoende säkerställa den interna tillämpningen av nationella bestämmelser 
antagna till följd av direktivet, se artikel 18.2 i direktivet.290 Noterbart är att någon särskild 
anmälan inte krävs för överföringar till tredje land.  

Vidare råder krav på förhandskontroll innan vissa särskilt integritetskänsliga 
behandlingar av personuppgifter får påbörjas. Av skäl 53 i preambeln till 
dataskyddsdirektivet framgår att vissa typer av behandlingar till sin natur, omfattning eller 
ändamål kan innebära särskilda risker för att de registrerades fri- och rättigheter kränks. Detta 
exemplifieras med behandling som har till ändamål att utesluta den berörde från möjligheten 
att utöva en rättighet, motta en förmån eller ingå ett avtal eller sådan behandling som innebär 
användning av ny teknik. Antalet behandlingar som kan omfattas av undantaget borde enligt 
skäl 54 i preambeln till direktivet vara mycket begränsat. Medlemsstaterna ska bestämma 
vilka behandlingar som kan innebära särskilda risker för den registrerades fri- och 
rättigheter.291 Ansvarig för förhandskontrollen är den nationella tillsynsmyndigheten, se 
artikel 20 i direktivet.  

3.4.3.1.1 Tillämplig nationell rätt  
I artikel 4 i dataskyddsdirektivet regleras tillämplig nationell rätt. Bestämmelsen har fått 
kritik för sin utformning som ofta leder till förvirring och att tillämpning av bestämmelsen 
blir svår att förutse för såväl de som ska följa lagstiftningen som för de myndigheter som ska 
se till att den efterlevs.292 Bestämmelsen är relevant att gå igenom då frågan om tillämplig lag 
blir av betydelse i förhållande till den svenska lagstiftningen och när den är tillämplig. 

Av artikel 4.1 (a) framgår att nationell rätt ska tillämpas när behandlingen av 
personuppgifter utförs som ett led i verksamheten inom en medlemsstats territorium där den 
registeransvarige är etablerad. Genom att fokusera på vart en verksamhet är etablerad istället 
för vart den tekniska behandlingen sker anses detta medföra att dataskyddet blir mer effektivt 
och enklare att upprätthålla.293 

Om den registeransvarige är etablerad i flera medlemsstater ska nödvändiga åtgärder 
vidtas så att samtliga verksamheter uppfyller tillämplig nationell rätt i respektive 
medlemsstat, se artikel 4.1 (a) i direktivet.294 För att det ska röra sig om en etablering krävs 
en ”effektiv och faktisk verksamhet med stabil struktur”, verksamhetens rättsliga form har 
ingen avgörande betydelse, se skäl 19 i preambeln till direktivet.  

                                                
290 Se skäl 49-51 i preambeln till direktivet för en mer ingående redogörelse för undantagen och om förenklad 
anmälningsplikt. 
291 För mer om detta se kapitel 4 om den svenska regleringen. 
292 Colonna (2014), s. 207.  
293 Colonna (2014), s. 209. Se även närmare Colonnas artikel om svårigheterna med begreppen ”etablerad” och 
”som ett led i verksamheten” samt Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 8/2010 on applicable law, 
adopted on 16 December 2010 (WP 179).  
294 Se även artikel 4.1 (b) och (c) samt 4.2 för särskilda situationer. 
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Av målet Google Spain och Google295 framgår att behandlingen av personuppgifter 
som ett led i verksamheten vid etableringsstället inte ska ges en restriktiv tolkning.296 Genom 
att föreskriva ett särskilt brett tillämpningsområde i territoriellt hänseende är syftet att 
förhindra att en individ förvägras det skydd som direktivet avser att ge samt för att detta inte 
ska kringgås.297 Noterbart här är de praktiska svårigheter som uppstår vid tillämpning av 
artikel 4.1 (a) då det inte alltid är uppenbart eller enkelt att veta vad som sker exakt vid vilken 
etablering, särskilt när det kommer till multinationella företag.298  

Artikel 4.1 (c) i direktivet berör situationen när den registeransvarige inte är etablerad 
inom EU eller EES men använder sig av databehandlad eller icke-databehandlad utrustning299 
som befinner sig på en medlemsstats territorium för behandling av personuppgifter. I en 
sådan situation gäller den medlemsstats nationella regler vars territorium utrustningen 
befinner sig på, med undantag för om utrustning endast används för att låta uppgifter passera 
genom EU eller EES. Av artikel 4.2 i direktivet följer att en registeransvarig är skyldig att 
utse en företrädare som är etablerad inom den berörda medlemsstatens territorium om en 
artikel 4.1 (c)-situation föreligger. Syftet med artikel 4.1 (c) är att förhindra att 
registeransvarig från att förflytta sin verksamhet till tredje land och på så viss förvägra 
individer sina rättigheter i dataskyddsdirektivet.300 

  

3.4.3.2 Överföringar av personuppgifter till tredje land 
I artikel 25 och 26 i dataskyddsdirektivet regleras överföringar av personuppgifter till tredje 
land. Huvudregeln är att personuppgifter endast får överföras utanför EU eller EES301 om en 
adekvat skyddsnivå302 kan säkerställas, se artikel 25.1 i direktivet.303 Enligt artikel 25.2 i 
direktivet ska bedömningen av om skyddsnivån i tredje land är adekvat ske på grundval av 
samtliga förhållanden som har samband med en överföring eller en grupp av överföringar av 
uppgifter. I samband med detta ska det särskilt beaktas uppgiftens art, den avsedda 
behandlingens ändamål och varaktighet, ursprungslandet och det slutliga bestämmelselandet, 
de allmänna samt särskilda rättsregler som gäller i tredje land och slutligen även de regler 
som råder där för yrkesverksamhet och säkerhet.  

Av vikt är att ett lands lagstiftning kan anses erbjuda en adekvat skyddsnivå avseende 
behandling av personuppgifter för vissa ändamål, men inte nödvändigtvis för andra. De regler 
som ska beaktas utgörs vidare inte endast av de formella reglerna, även graden av efterlevnad 
av dess regler eller om det finns andra former av skydd för den enskilde ska beaktas. Detta 
kan exempelvis vara genom att ett land har omfattande regler till skydd för förtal som i 
                                                
295 Mål C-131/12. 
296 P. 53 i domen. Se även hänvisningen i domen analogt till mål C‑324/09, L’Oréal m.fl., p. 62-63 i domen. 
297 P. 54 i domen. Se även mål C-230/14, Weltimmo, p. 27 i domen samt skäl 18-20 i preambeln till direktivet.  
298 Colonna (2014), s. 210. 
299 Innebörden av detta specificeras inte i direktivet. Artikel 29-gruppen har förordat en extensiv tolkning av 
begreppet utrustning, vilket har kritiserats för att det utgör en utvidgning bortom den ursprungliga avsikten med 
bestämmelsen. Se WP 179 samt Colonna (2014), s. 212. 
300 Colonna (2014), s. 210. 
301 Norge, Lichtenstein och Island. 
302 För en närmare genomgång av begreppets innebörd, se redogörelsen för EU-domstolens dom i målet Schrems 
i kapitel 3.4.3.4.  
303 Vilket kan beskrivas som ett geografiskt förhållningssätt sett till att det är nivån på dataskyddet i det land dit 
personuppgifterna importeras som bedöms, se Kuner (2013), s. 64. 
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praktiken fungerar som ett skydd mot personuppgifter sprids på ett integritetskränkande sätt. 
Även mekanismer för självreglering ska beaktas i bedömningen förutsatt att det kan 
fastställas att reglerna efterföljs.304 Finner medlemsstaterna eller EU-kommissionen att ett 
land inte har en adekvat skyddsnivå ska de informera varandra om detta.305 

Själva utgångspunkten för överföringar till tredje land är således den direkta motsatsen 
till vad som gäller för överföringar av personuppgifter inom EU eller EES. Det kan därför 
beskrivas som en särskild ordning för behandling av personuppgifter.306 

Artikel 29-gruppen har tagit fram riktlinjer för hur bedömningen om en adekvat 
skyddsnivå föreligger ska göras.307 Bedömningen innehåller två centrala delar. Den ena delen 
utgörs av att kärnan av dataskyddsprinciper, med utgångspunkt i dataskyddsdirektivet, ska 
vara uppfyllda.308 Principerna som däri anges, varav majoriteten känns igen från kapitel 3.2., 
är: principen om avgränsning av ändamålet, principen om uppgifternas kvalitet och 
proportionalitet, öppenhetsprincipen309, säkerhetsprincipen310, rätten till tillgång, rättelse eller 
invändningar311 samt principen om restriktioner för vidare överföring till andra tredje 
länder312. Listan ska inte ses som en gång för alla given.313  

Vad gäller den sistnämnda principen framgår inte närmare i direktivet vilka 
försiktighetsåtgärder, om några, som bör vidtas i en sådan situation. Emellertid har Artikel 
29-gruppen uttalat att vidare överföringar endast bör vara tillåtna om en adekvat skyddsnivå 
kan tillförsäkras även i det land dit uppgifterna förs vidare till, varav de enda tillåtna 
undantagen är de som återfinns i artikel 26 i direktivet.314  

Utöver detta har Artikel 29-gruppen uttalat att vad gäller behandlingen av särskilda 
uppgiftskategorier bör ytterligare principer tillämpas, exempelvis vad gäller behandlingen av 
känsliga personuppgifter då ytterligare säkerhetsåtgärder bör vidtas.315 

Den andra centrala aspekten att bedöma är vilka förfarande- och skyddsmekanismer 
som finns på plats. Artikel 29-gruppen har här framhållit att inom Europa är enigheten bred 
om ett system med extern tillsyn i form av att en oberoende tillsynsmyndighet utgör ett 
nödvändigt inslag för att skyddet för personuppgifter ska efterlevas, vilket inte alltid är fallet 
på andra håll i världen.316 Vid bedömningen om skyddsnivån är adekvat är det därför 
nödvändigt att försöka fastställa vilka mål som ligger till grund för skapandet av ett system av 
förfaranden för skydd av personuppgifter och utifrån detta bedöma de judiciella och 
extrajudiciella förfaranden som finns på plats i tredje land.317  

                                                
304 Petersson & Reinholdsson (2012), s. 142-143 samt SOU 2015:31, s. 174.   
305 Se artikel 25.3 i direktivet. 
306 Se målet Lindqvist, p. 63 i domen. Se även Blume (2006), s. 82. 
307 Se WP 12. 
308 WP 12, s. 4.  
309 Vad som i kapitel 3.2 benämns som principen om medbestämmande eller inflytande. 
310 Vad som i kapitel 3.2 benämns som informationssäkerhetsprincipen. 
311 Vad som i kapitel 3.2. sorteras in under principen om medbestämmande eller inflytande. 
312 Dvs. det land som personuppgifterna i sin tur exporteras vidare till efter att de har importerats från ett annat 
land. 
313 WP 12, s. 4. 
314 WP 12, s. 5.  
315 WP 12, s. 5-6. 
316 WP 12, s. 6.  
317 WP 12, s. 6.  
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Ett system som erbjuder en adekvat skyddsnivå bör därför innehålla mekanismer som 
har till ändamål att bestämmelserna efterlevs i hög grad. Inbegripet i detta är bl.a. tillgången 
till effektiva och avskräckande sanktioner. Vidare så ska stöd och hjälp erbjudas enskilda 
registrerade, vilket inbegriper någon form av institutionell mekanism som möjliggör en 
oberoende utredning av klagomål, samt att skälig gottgörelse ges till den förfördelade parten 
när bestämmelserna inte efterföljs.318 Ett krav på en datatillsynsmyndighet föreskrivs inte, 
utan det ska röra sig om tillsyn i någon form från det offentligas sida. Detta kan förmodligen 
motiveras med att det skulle utgöra ett för stort intrång i andra länders rättssystem om krav 
ställs på en viss myndighetsstruktur.319 

Sammantaget rör det sig om en ganska sträng utfyllnad av begreppet adekvat 
skyddsnivå som Artikel 29-gruppen har gjort, vilket medför att många dataimportörer lär ha 
svårt att leva upp till de krav som ställs.320  

3.4.3.2.1 EU-kommissionens beslut om en adekvat skyddsnivå 
EU-kommissionen kan konstatera att ett tredje land genom sin interna lagstiftning eller på 
grund av internationella förpliktelser som åligger landet lever upp till en adekvat skyddsnivå. 
EU-kommissionens beslut är bindande för medlemsstaterna, se artikel 25.6 i direktivet.321 För 
tillfället har kommission fattat elva beslut om överföringar till tredje land som erbjuder en 
adekvat skyddsnivå.322 Det mest kända av dessa utgjordes av EU-kommissionens beslut om 
överföringar av personuppgifter från EU till USA mot bakgrund av de s.k. Safe Harbor- 
principerna som ogiltigförklarades i oktober 2015 av EU-domstolen.323 Innebörden av ett 
beslut från EU-kommissionen om att en adekvat skyddsnivå föreligger är att personuppgifter 
kan överföras till ett tredje land utan ytterligare säkerhetsgarantier krävs.324 Noterbart är att 
relativt få länder omfattas av sådana beslut.  

EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå är i huvudsak utformade på samma 
sätt. I beslutsskälen redogörs för det aktuella tredje landets regler för hanteringen och skyddet 
av personuppgifter. På detta följer en bedömning om reglerna svarar mot de grundprinciper 
som krävs för att en adekvat skyddsnivå ska råda samt om tillämpningen garanteras av genom 
rättsliga och administrativa medel samt genom ett kontrollorgan i någon form, 
tillsynsmyndighet eller liknande. I en artikel anges sedan att landet ifråga uppfyller kravet om 
en adekvat skyddsnivå.325  

I besluten anges även under vilka omständigheter som en medlemsstat tillfälligt får 
avbryta överföringen av personuppgifter till ett tredje land. Detta är bl.a. möjligt om en 
behörig myndighet i ett tredje land funnit att en mottagare bryter mot tillämpliga skyddsregler 
eller om det i hög grad är sannolikt att skyddsreglerna överträds och om det finns välgrundad 
                                                
318 WP 12, s. 6.  
319 Blume (2006), s. 89.  
320 Blume (2006), s. 88. 
321 Se artikel 288 FEUF. 
322 Dessa utgörs av Andorra, Argentina, Kanada (kommersiella organisationer), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle 
of Man, Jersey, Nya Zeeland, Schweiz och Uruguay. Se EU-kommissionens hemsida: 
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.  
323 Se målet Schrems som redogörs för i kapitel 3.4.3.4. Noterbart är att förhandlingarna om ett nytt avtal, det 
s.k. EU-U.S. Privacy Shield, nyligen avslutats. Dess exakta innehåll har dock inte offentliggjorts ännu.  
324 Blume (2015), s. 34. 
325 Se SOU 2015:31, s. 175.  
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anledning att tro att den behöriga myndigheten i det tredje landet inte kommer vidta eller inte 
hinner vidta åtgärder som behövs för att avgöra ärendet.326 Det krävs således särskilda 
omständigheter för att ett undantag ska aktualiseras.   

Noterbart är även att ett tillfälligt avbrott i en överföring ska upphöra så fort det går när 
det säkerställts att skyddsreglerna följs och att de behöriga myndigheterna inom unionen 
underrättats om detta. Medlemsstaterna måste utan dröjsmål underrätta EU-kommissionen 
om överföringar till det aktuella tredje landet avbrutits.327 Det rör sig således om tillfälliga 
avbrott som utgångspunkt och inte avbrott av det mer permanenta slaget. 

3.4.3.2.2 Undantagen i artikel 26.1 från kravet på en adekvat skyddsnivå 
I dataskyddsdirektivets artikel 26.1 punkt (a) – (f) finns flertalet alternativa undantag från 
huvudregeln i artikel 25 i direktivet.328 Personuppgifter får föras över till tredje land utan att 
en adekvat skyddsnivå föreligger om den registrerade otvetydigt har samtyckt329 till den 
planerade överföringen eller om överföringen är nödvändig i vissa angivna situationer, 
exempelvis om ett avtal ska kunna fullgöras mellan den registrerade och den 
registeransvarige eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal 
träffats330, för att ett avtal mellan den registeransvarige och tredje man ska kunna ingås i den 
registrerades intresse331, det är nödvändigt eller bindande enligt författning av skäl som rör 
viktiga samhällsintressen332 eller för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande 
eller försvaras333 eller för att skydda intressen av avgörande betydelse för den registrerade334.  

Undantagen i artikel 26.1 i direktivet ger onekligen ett paradoxalt intryck i jämförelse 
med huvudregeln i artikel 25 då den registeransvarige inte behöver beakta om mottagaren av 
personuppgifterna i ett tredje land upprätthåller en adekvat skyddsnivå. Vanligen behövs inte 
heller någon form av kontroll utföras för att överföringen ska få genomföras. Mottagaren av 
personuppgifterna i tredje land behöver inte heller beakta direktivets krav för behandling av 
personuppgifterna.335 Syftet med att upprätthålla skyddet för grundläggande fri- och 
rättigheter samt att hindra kringgåendet av dem tycks därmed urholkas av 

                                                
326 Se SOU 2015:31, s. 175. 
327 Se SOU 2015:31, s. 175.  
328 Jfr med artikel 7 i direktivet om principer som gör att uppgiftsbehandling kan tillåtas nationellt. 
329 Se artikel 2 (h) i direktivet. Det ska vara en frivillig, särskild och informerad viljeyttring.  
330 Artikel 26.1 (b) i direktivet. Ett exempel är beställningar av flygbiljetter eller betalningar med internationella 
kreditkort, se Blume (2006), s. 100. 
331 Artikel 26.1 (c) i direktivet. Ett exempel är uppgifter om den registrerades identitet i egenskap av mottagare 
av en internationell banktransaktion, se Blume (2006), s. 100. 
332 Artikel 26.1 (d) i direktivet. Med viktiga allmän intressen åsyftas de som identifieras i nationell lagstiftning 
som gäller för registeransvariga inom EU, se Article 29 Data Protection Working Party, Working document on a 
common interpretation of Article 26(1) of Directive 95/46/EC of 24 October 1995, adopted on 25 November 
2005, s. 15 (WP 114). I skäl 58 i preambeln till direktivet exemplifieras tillämpningsområdet som internationellt 
utbyte av information mellan skatt-, tull- och socialförsäkringsmyndigheter. 
333 Undantaget vid internationella tvister. En förutsättning för att använda undantaget för ett rättsligt anspråk 
krävs att reglerna för såväl straffrättsliga som civila processer i det land som uppgifterna överförs till är 
förenliga med Haagkonventionen av den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil 
och kommersiell natur samt Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp. 
334 Artikel 26.1 (e) i direktivet. Ett exempel är om den registrerade blir sjuk eller är med om en olycka och inte 
själv kan samtycka till en överföring, se Blume (2006), s. 104. Se även skäl 31 i preambeln till direktivet. 
335 WP 114, s. 6. 
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undantagsbestämmelserna. Emellertid medför kravet på nödvändighet att undantagens 
tillämpningsområde blir klart begränsade.336 

En förklaring till varför undantagsbestämmelserna finns med är att en expansiv 
internationell handel ibland kräver en viss flexibilitet vad gäller internationella 
dataöverföringar.337 Undantagen rör även i huvudsak situationer där riskerna för den 
registrerade är relativt små samt där andra intressen från det allmänna eller den registrerade 
själv blir överordnade den personliga integriteten. Undantagen ska även tillämpas strikt. Det 
finns inte heller något hinder för medlemsstaterna från att i nationell lagstiftning föreskriva 
att undantagen i vissa situationer inte får tillämpas.338 I sitt arbetsdokument från 2005 
konstaterade dock Artikel 29-gruppen att det fanns en tendens bland registeransvariga att som 
förstahandsval använda undantagen i artikel 26.1.339  

Vidare kan inte reglerna för överföringar till tredje land ses isolerat från de andra 
bestämmelserna i direktivet. Om det rör sig om känsliga personuppgifter måste artikel 8 i 
direktivet beaktas.340 Detta oavsett om något undantag i nationell rätt inte har införts.341 
Artikel 29-gruppen har framhållit att principerna om att personuppgifter ska behandlas på ett 
korrekt och lagligt sätt samt samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 
ändamål342 alltjämt gäller för tredjelandsöverföringar med stöd av undantagen i artikel 26.1. 
Detta kan medföra att den registeransvarige, dvs. exportören av personuppgifterna, har en 
plikt att informera den registrerade om relevanta detaljer kring överföringen till tredje land, 
även när detta inte krävs enligt artiklarna 10, 11 och 26.1 i direktivet. På samma sätt kan detta 
medföra att den registrerade har skäl att motsätta sig en viss överföring när det rör berättigade 
skäl som rör hans personliga situation enligt artikel 14 (a) i direktivet. Här kan det således 
röra sig om känsliga uppgifter, andra än de som avses i artikel 8 i direktivet, exempelvis 
finansiella uppgifter.343 

Sammanfattningsvis är undantagen i artikel 26.1 främst tänkt att fungera som ett 
alternativ när artikel 26.2 inte går att tillämpa, vilket följer mer om nedan i kapitel 3.4.3.2.4. 

3.4.3.2.3  Särskilt om samtycke som grund för tredjelandsöverföringar 
Bedömningen om det verkligen föreligger ett otvetydigt samtycke, exempelvis hur mycket 
information som anses tillräckligt för att ett sådant ska kunna ges344, är ingen enkel fråga att 
besvara i praktiken. Vid behandling av känsliga personuppgifter är kravet högre, då det krävs 
ett uttryckligt samtycke, se artikel 8.2 (a) i direktivet.  

Av dataskyddsdirektivets artikel 2 (h) framgår att ett samtycke måste vara frivilligt, 
särskilt och informerat. För att det ska vara tal om ett otvetydigt samtycke måste det ges 
innan en överföring sker när det utgör själva förutsättningen för att denna ska kunna 

                                                
336 WP 114, s. 12 och 17.  
337 WP 114, s. 6. Se även skäl 56 i preambeln till direktivet. 
338 WP 114, s. 7. Se även WP 12, s. 22. 
339 WP 114, s. 7. 
340 För vilka uppgifter som hänförs till denna kategori se kapitel 3.2. 
341 WP 29, 114, s. 8. Se skäl 60 i preambeln till direktivet. 
342 Se artikel 6.1 (a) och (b) i direktivet. 
343 WP 114, s. 8. 
344 Jfr Brownsword i: Gutwirth (red.) (2009), s. 100. 
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genomföras.345 För att det ska vara frivilligt krävs att en person de facto har en möjlighet att 
välja.346 Vidare måste samtycket avse en viss överföring eller serie av överföringar. För att 
det ska anses vara informerat måste det enligt Artikel 29-gruppen, när det rör sig om en 
överföring till ett tredje land där en adekvat skyddsnivå inte råder, de risker som är 
förknippande med detta informeras om.347  

Det åligger den registeransvarige att i samtliga fall kunna visa på att ett samtycke i 
enlighet med de beskrivna kriterierna har erhållits från varje berörd person.348 Vidare har 
Artikel 29-gruppen uttalat att samtycke som grund för upprepade och strukturella 
överföringar av personuppgifter till tredje land på lång sikt utgör en orimlig lösning för 
registeransvariga.349 Överföringar till tredje land baserade på samtycke är ofta 
resurskrävande, inte särskilt praktiska och inte särskilt utbredda i sin omfattning, bortsett från 
en del enstaka överföringar.350 Det blir förståeligt mot bakgrund av att artikel 14 (a) 
föreskriver att medlemsstaterna åtminstone i vissa specifikationer ska föreskriva att ett 
samtycke alltid kan tas tillbaka. I svensk rätt är detta möjligt bl.a. om en överföring av 
personuppgifter till tredje land stödjer sig på samtycke.351 

 Det har således ansetts osannolikt att ett samtycke kan utgöra grunden för ett 
långsiktigt ramverk för registeransvariga vid upprepande överföringar av personuppgifter för 
en viss typ av behandling.352 

3.4.3.2.4 Undantagen i artikel 26.2 från kravet på en adekvat skyddsnivå 
Utöver de nämnda undantagen i artikel 26.1 i direktivet är det möjligt att överföra 
personuppgifter utanför EU eller EES till ett land som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå 
om den registeransvarige ställer tillräckliga garantier för att privatlivet och enskildas 
grundläggande fri- och rättigheter skyddas samt för utövningen av motsvarande rättigheter, se 
artikel 26.2 i direktivet.353 Tillräckliga garantier kan ställas antingen genom 
standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller genom s.k. ad hoc-
klausuler som upprättas mellan parterna och som vanligen måste godkännas av nationella 
tillsynsmyndigheter.354 Enligt artikel 26.4 i dataskyddsdirektivet är medlemsstaterna skyldiga 
att rätta sig efter EU-kommissionens beslut om att vissa standardavtalsklausuler ger 
tillräckliga garantier i enlighet med artikel 26.2 i direktivet.355  

                                                
345 WP 114, s. 10. 
346 Jfr här med s.k. PNR-uppgifter (Passenger Name Records) och när dessa överförs till amerikanska 
mydigheter från europeiska flygbolag. Artikel 29-gruppen har ansett att det är tveksamt om ett frivilligt 
samtycke ka ges då uppgifterna är tvungna att överföras innan en flygning äger rum, vilket i praktiken medför 
att det inte går att flyga till USA om samtycke inte ges. Se WP 114, s. 11. 
347 WP 114, s. 12. 
348 WP 114, s. 12. 
349 WP 114, s. 11. 
350 Blume (2006), s. 99. 
351 Se 12 och 34 §§ PUL som det följer mer om nedan i kapitel 4.  
352 WP 114, s.11 och Blume (2006), s. 96. 
353 Vilket kan beskrivas som ett organisationsbaserat förhållningssätt där ansvarsutkrävande står i fokus, se 
Kuner (2013), s. 71-74.  
354 Kuner (2013), s. 43.  
355 För närvarande finns tre typer av modellkontrakt innehållandes standardavtalsklausuler godkända av EU-
kommissionen, se EU-kommissionens hemsida: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-
transfers/transfer/index_en.htm. 
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Även fast det inte uttryckligen framgår av direktivet hänförs även bindande 
företagsinterna regler inom en koncern, s.k. BCR356, till denna kategori av undantag. 
Kommissionen kan inte utfärda beslut om att dessa uppfyller kraven på adekvat skyddsnivå, 
utan det blir istället upp till nationella tillsynsmyndigheter att godkänna dessa.357  

Avtalsvillkoren måste på ett tillfredsställande sätt kompensera för att det generellt 
saknas en adekvat skyddsnivå i landet.358 Artikel 29-gruppen har uttalat att de principer som 
ovan angetts för att en adekvat skyddsnivå ska anses råda måste alltjämt vara uppfyllda samt 
de ytterligare principer som kan aktualisera om det rör sig om behandlingen av exempelvis 
kategorin känsliga personuppgifter. 

 Vad gäller att ett verkningsfullt system ska finnas på plats så måste även dessa 
omfattas av avtalslösningen, vilket av Artikel 29-gruppen ansetts vara ”en stor men inte 
oöverstiglig utmaning”.359 Särskilt problematiken med stöd och hjälp till den registrerade, i 
form av att nationella tillsynsmyndigheter i medlemsstaterna endast ansvarar för 
uppgiftsbehandlingen inom landets gränser360 och att när uppgifter lämnas ut till tredje land 
finns vanligen inte ett motsvarande ömsesidigt system för hjälp mellan tillsynsmyndigheterna 
som inom unionen, har framhållits.361  

En lösning på denna problematik skulle enligt Artikel 29-gruppen kunna vara att ställa 
krav i avtalet på att tillsynsmyndigheten i uppgiftsavsändarens etableringsland rätt att 
inspektera behandlingen av uppgifterna i det mottagande tredje landet vilket i praktiken 
skulle ske i form av ett ombud, exempelvis en specialiserad revisionsfirma. Emellertid kunde 
en svårighet med en sådan lösning vara att tillsynsmyndigheten ifråga normalt inte är part i 
avtalet och enligt vissa rättssystem därför inte kan åberopa det för att få tillträde.362 Ett annat 
alternativ vore att uppgiftsmottagaren i det tredje landet förband sig direkt rättsligt vid den 
berörda tillsynsmyndigheten att medge denna eller ett ombud tillträde ifall skäl fanns för att 
misstänka att dataskyddsprinciperna inte efterlevdes.363 

Artikel 29-gruppen framhöll dock att allvarliga tvivel fanns kring huruvida de 
föreslagna möjligheterna i praktiken var genomförbara, särskilt ur en resurssynpunkt med 
tillsyn över uppgiftsbehandling i tredje land.364 En avtalslösning skulle i de flesta fall behöva 
kompletteras med åtminstone möjligheten att vidta någon form av extern kontroll samt att det 
i vissa fall kommer att kunna utgöra en lämplig lösning och i andra fall inte svara mot kravet 
på tillräckliga garantier. På grund av tillsynssvårigheterna framhölls att avtalslösningen 
främst blir verkningsfull när det rör sig om stora organisationer som redan står under offentlig 
tillsyn och reglering, även bolagsinterna överföringar av uppgifter ansågs vara ett område 
som lämpade sig för avtalslösningar.365 

Inom ramen för BCR måste dessa innehålla bestämmelser om intern eller extern 
granskning varav den eller de berörda tillsynsmyndigheterna ska få en kopia av den 
                                                
356 Binding Corporate Rules.  
357 Kuner (2013), s. 43-44.  
358 WP 12, s. 15. 
359 WP 12 s. 16.  
360 Se artikel 28.1 i dataskyddsdirektivet vilket följer mer om nedan i kapitel 3.4.3.3. 
361 WP 12, s. 18. 
362 WP 12, s. 18. 
363 WP 12, s. 18-19.  
364 WP 12, s. 18-19. 
365 WP 12, s. 20. 



 46 

granskning som gjorts. Vidare måste BCR innehålla klara bestämmelser vad avser samarbete 
med berörda tillsynsmyndigheter. Företagskoncernen måste göra ett otvetydigt åtagande om 
att acceptera att tillsynsmyndigheterna kan utföra granskningar av såväl koncernen i sin 
helhet eller någon del av denna.366 Dessa krav synes svara relativt väl mot Artikel 29-
gruppens riktlinjer som presenterats ovan. 

EU-kommissionen har genom beslut godkänt tre olika modellkontrakt som innehåller 
standardavtalsklausuler år 2001, 2004 och 2010.367 Klausuler från olika kontrakt kan inte 
kombineras utan respektive standardkontrakt ska istället användas. Emellertid går det att 
addera klausuler till ett standardavtal så länge dessa är förenliga med de klausuler som 
återfinns i standardavtalen.368  

Standardavtalsklausulerna tas av utrymmesskäl här inte upp i detalj369, sammantaget 
kan dock sägas att de nationella tillsynsmyndigheterna spelar även en roll i dessa, om än en 
tillbakadragen sådan.370 I exempelvis standardavtalsklausulerna från 2001 mellan 
registeransvariga framgår bl.a. att en importör av personuppgifter ska samarbeta med den 
behöriga tillsynsmyndigheten avseende alla dess förfrågningar och följa dess råd och på 
begäran av exportören av personuppgifter tillåta granskning av sina faciliteter, som antingen 
genomförs av exportören av personuppgifterna eller ett organ bestående av oberoende 
medlemmar som väljs av dataexportören och, när så är fallet, i samråd med den behöriga 
tillsynsmyndigheten.371  

Emellertid framgår av standardavtalsklausulerna från 2004 att dataimportören endast 
behöver tillåta inspektioner eller dylikt av sina faciliteter i den mån förfrågan från 
dataexportören är rimlig för granskning av dataexportören eller utsedda oberoende 
granskare.372  

 

3.4.3.3 Tillsynsmyndigheternas roll 
Tillsynsmyndigheternas roll regleras i artikel 28 i direktivet. I huvudsak är det 
bestämmelserna i artikel 28 som ska garantera det skydd som ska ges enligt artikel 8.3 i EU-
stadgan. Varje medlemsstat ska utse en eller flera myndigheter som ansvarar för tillsynen 
inom deras respektive territorium och fullständigt oberoende utöva sina uppgifter, se artikel 
28.1 i direktivet.373 Med fullständigt oberoende avses beslutsbefogenheter genom vilka 
tillsynsmyndigheten inte påverkas av någon utifrån, vare sig direkt eller indirekt.374 Detta 
innebär exempelvis att de inte får vara beroende av några instruktioner i utövandet av sina 

                                                
366 Se EU-kommissionens utfärdade Frequently asked questions realting to transfers of personal data from the 
EU/EEA to third countries, s. 44-45. 
367 Beslut 2001/497/EG samt beslut 2004/915/EG om överföringar mellan registeransvariga inom EU eller EES 
till tredje land samt beslut 2010/87/EU som upphävde beslut 2002/16/EG och som gäller för överföringar mellan 
registeransvariga i EU eller EES till registerförare i tredje land. 
368 Se EU-kommissionens utfärdade Frequently asked questions realting to transfers of personal data from the 
EU/EEA to third countries, s. 28 och 30. 
369 För en närmare redogörelse se Blume (2006) samt WP12.  
370 Jfr Blume (2006), s. 130. 
371 Se klausul 5.  
372 Se klausul 2 (g). 
373 Vilket framgår av primärrätten i form av artikel 8.3 i EU-stadgan samt artikel 16.2 FEUF. 
374 Mål C-518/07, Kommissionen mot Tyskland, p. 17-19 och 25 i domen. 



 47 

uppgifter.375 Utöver det funktionella oberoende ska även tillsynsmyndigheternas mandattid 
respekteras tills den löper ut och endast avslutas i förtid om bestämmelser och skyddsregler i 
nationell lagstiftning iakttas.376 

EU-domstolen har i sin praxis beskrivit de oberoende tillsynsmyndigheterna som 
väktare av rätten till privatliv och att inrättandet av dessa är av avgörande betydelse för 
enskildas skydd vad gäller behandling av personuppgifter.377 Garantin för 
tillsynsmyndigheternas oberoende finns för att tillförsäkra en effektiv och tillförlitlig 
övervakning av att bestämmelserna till skydd för enskilda med avseende på behandling av 
personuppgifter efterföljs.378 

Varje tillsynsmyndighet ska särskilt ha undersökningsbefogenheter, effektiva 
befogenheter att ingripa samt kunna inleda rättsliga förfaranden, se artikel 28.3 i direktivet. 
Tillsynsmyndighetens beslut ska kunna överklagas till domstol. Var och en ska också kunna 
ska kunna vända sig till tillsynsmyndigheten med en begäran om skydd för sina fri- och 
rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter samt kunna ge in en begäran om 
att få kontrollera om en behandling är tillåten eller inte, se artikel 28.4 i direktivet 
Tillsynsmyndigheten ska även höras när lagar och författningar utarbetas som rör 
grundläggande fri- och rättigheter med avseende på behandling av personuppgifter, se artikel 
28.2 i direktivet. 

Varje tillsynsmyndighet, oavsett vilken nationell lagstiftning som gäller för 
behandlingen, har behörighet att inom sin egen medlemsstats territorium utöva de ovan 
nämnda befogenheterna i artikel 28.3, se artikel 28.6 i direktivet. Artikel 28.6 föreskriver 
även att tillsynsmyndigheterna i respektive medlemsstat kan anmoda varandra att utöva sina 
befogenheter samt och i den utsträckning som det behövs samarbeta med varandra genom att 
särskilt utbyta information. 

I målet Weltimmo379 framhölls att artikel 28.6 var nödvändig för att säkra det fria flödet 
av personuppgifter inom EU och för att reglerna i dataskyddsdirektivet skulle iakttas. 
Domstolen exemplifierade detta genom att avsaknaden av artikel 28.6 skulle få till följd att 
det blev svårt eller omöjligt för enskilda att göra sina rättigheter gällande, som i den i målet 
aktuella situationen där en registeransvarig omfattades av lagstiftningen i en medlemsstat, 
men åsidosatte skyddet av privatlivet i en annan medlemsstat genom att rikta sin verksamhet 
till den förstnämnda medlemsstaten utan att vara etablerad där.380  

Vidare konstaterade EU-domstolen att om en tillsynsmyndighet i en medlemsstat 
mottog ett klagomål i enlighet med artikel 28.4 i dataskyddsdirektivet så kunde den 
tillsynsmyndigheten oavsett vilken rättsordning som var tillämplig undersöka klagomålet. 
Vid ett sådant förhållande följde dock att tillsynsmyndighetens befogenheter inte 
nödvändigtvis omfattade samtliga befogenheter som i den medlemsstat som den tillhör. I 
enlighet med medlemsstaternas territoriella suveränitet, legalitetsprincipen och 

                                                
375 Målet Kommissionen mot Tyskland, p. 28 i domen. 
376 Mål C-288/12, Kommissionen mot Ungern, p. 55 i domen. 
377 Mål C-614/10, Kommissionen mot Österrike, p. 37 och 52 i domen, målet Kommissionen mot Tyskland, p. 23 
och 36 i domen och målet Kommissionen mot Ungern, p. 48 och 53 i domen. Se även skäl 62 i preambeln till 
direktivet. 
378 Målet Kommissionen mot Tyskland, p. 25 i domen. 
379 Mål C-230/14, Weltimmo. 
380 P. 52-53 i domen. 
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rättsstatsbegreppet följde att rätten att vidta sanktioner i princip inte fick utövas utanför de 
rättsliga gränser som inom vilka en myndighet får agera enligt nationell rätt i den 
hemmahörande staten.381  

Slutsatsen blev således att en tillsynsmyndighet i en medlemsstat som tar emot ett 
klagomål kan använda sig av sina undersökningsbefogenheter oavsett vilken nationell 
lagstiftning som är tillämplig och innan detta är fastställt. Visar det sig sedan att en annan 
medlemsstats rättsordning är tillämplig kan sanktionsåtgärder inte vidtas utanför den egna 
medlemsstaten, därför ska den tillsynsmyndighet som verkar i den medlemsstat vars 
rättsordning gäller i en sådan situation anmodas att fastställa en eventuell överträdelse och 
vidta sanktionsåtgärder som tillåts i den anmodade tillsynsmyndighetens rättsordning.382 Här 
kan särskilt framhållas att generaladvokaten i sitt förslag till avgörande framhöll att en 
förutsättning för att direktivet ska kunna tillämpas på ett verkningsfullt sätt är att den lokala 
myndigheten kan utreda och vidta vissa åtgärder, även innan det avgjorts vilket lands 
lagstiftning som ska tillämpas.383 Artikel 29-gruppen har också understrukit att syftet med 
artikel 28.6 är att ”överbrygga de eventuella klyftor mellan tillämplig lagstiftning och 
behörighet att utöva tillsyn som kan uppkomma inom området dataskydd på den inre 
marknaden”.384 

3.4.3.3.1 Svårigheterna med att upprätthålla tillsynen 
Att upprätthålla den lagstiftning som finns för dataflöden över nationella gränser har liknats 
vid en Sisyfos utmaning.385 I en studie från 2010 framgår det exempelvis att 11 av de 
dåvarande 27 medlemsstater inom EU inte hade tillräckliga resurser för att kunna utföra 
merparten av sina uppgifter mot bakgrund av bristande finansiella resurser eller till följd av 
personalbrist.386 Vidare synes efterlevnaden i praktiken vara låg i relation till den mängd data 
som överförs samt att tillsynen bedrivs högst selektivt.387  

EU-kommissionen konstaterade i en rapport från 2003 att många icke-auktoriserade 
tredjelandsöverföringar, möjligen olagliga, skedde till platser där en adekvat skyddsnivå inte 
rådde och att de nationella tillsynsmyndigheterna sällan ingrep.388 EU-kommissionen menade 
att den svaga efterlevnaden kunde bero på att tillsynsmyndigheterna hade för dåligt med 
resurser samt att dessa hade en rad olika uppgifter att utföra, där tillsynsåtgärder gavs en 
relativt låg prioritet. Vidare framhölls att registeransvariga var motvilliga till att ändra 
inarbetade metoder för att till fullo efterleva ett komplext och kravfyllt regelverk när risken 
för att detta skulle upptäckas och föranleda någon åtgärd var liten samt att individer hade låg 
kännedom om sina rättigheter, varav den sistnämnda kunde utgöra själva roten till 
problemet.389  

                                                
381 P. 54-57 i domen. 
382 P. 57 i domen. 
383 Förslag till avgörande av generaladvokat Pedro Cruz Villalón, mål C- 230/14, Weltimmo, p. 56 i förslaget.  
384 WP 12, s. 29. 
385 Blume (2006), s. 151. Vilket syftar på ett arbete som det inte går att se något slut på.  
386 Se FRA, Data Protection in the European Union: the Role of National Data Protection Authorities (2010), s. 
42. 
387 Kuner (2013), s. 144. 
388 Se EU-kommissionens första rapport om genomförandet av dataskyddsdirektivet (95/46/EG), s. 19.  
389 Se EU-kommissionens första rapport om genomförandet av dataskyddsdirektivet (95/46/EG), s. 19. 
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En bristande tillsyn riskerar medföra att en särskild regel eller hel reglering kan komma 
att urholkas.390 Detta blir särskilt problematiskt när det rör sig om en reglering som bl.a. ska 
tillförsäkra upprätthållandet av grundläggande rättigheter. Artikel 29-gruppen har själva år 
2004 konstaterat att regelefterlevnaden på området i allmänhet inte var god.391 Samarbetet 
mellan tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater ansågs därför vara av stor betydelse. Det 
framhölls vidare att ett visst samarbete skedde även med tillsynsmyndigheter i tredje land 
men i en klart mindre omfattning, bl.a. mot bakgrund av att det i många länder utanför EU 
eller EES saknades sådana myndigheter på dataskyddsområdet.392 

Skyddet för den personliga integriteten blir lätt illusoriskt om tilltro sätts till att en 
effektiv kontroll kan förhindra att otillåtna överföringar sker. Givetvis är det inget unikt för 
dataskyddsregleringar att överträdelser sker, men det väcker frågan om huruvida det är 
önskvärt med en reglering som i stor utsträckning överträds.393 Att byråkratisera 
dataskyddslagstiftningen mera, dvs. att exempelvis minska möjligheterna till undantag från 
huvudregeln om anmälningsplikt i artikel 18 i dataskyddsdirektivet, skulle visserligen kunna 
göra kontrollen av överföringar mer omfattande men det förutsätter att det finns tillräckliga 
resurser att faktiskt hantera en ökad mängd anmälningar. Vidare kan det ifrågasätta om detta 
verkligen svarar mot en balanserad och förnuftig lagstiftning som tillgodoser fler intressen än 
att bejaka integritetsskyddet.394 Att dataskyddslagstiftningen enbart ska förverkligas genom 
vertikal styrning är enligt Blume ett illusoriskt tankesätt, det är snarare av största vikt att få 
registeransvariga att aktivt medverka och uppleva reglerna som något värdefullt och 
positivt.395  

 

3.4.3.4 EU-domstolens ogiltigförklarande av EU-kommissionens 
beslut om överföringar av personuppgifter från EU till USA 

I målet Schrems396 ogiltigförklarade EU-domstolen EU-kommissionens beslut397 som 
möjliggjort överföringar av personuppgifter från EU till USA baserat på de s.k. Safe Harbor-
principerna398, vilka ansetts säkerställa en adekvat skyddsnivå.399 Safe-Harbor-principerna 
fungerade som en självcertifiering för amerikanska företag genom att dessa åtog sig att följa 
ett antal dataskyddsprinciper.400 Av domen framgår att i september 2013 var tusentals 
amerikanska företag certifierade i enlighet med Safe Harbor-principerna, däribland stora 

                                                
390 Kuner (2013), s. 143. 
391Article 29 Data Protection Working Party: Declaration of the Article 29 Working Party on Enforcement, 
adopted on 25th November 2004, s. 3.  
392 Blume (2006), s. 158. 
393 Blume (2006), s. 151-152. 
394 Blume (2006), s. 154.  
395 Blume (2006), s. 154.  
396 Mål C-362/14. 
397 2000/520/EG: Kommissionens beslut av den 26 juli 2000 enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG om huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom de principer om integritetsskydd (Safe Harbor 
Privacy Principles) i kombination med frågor och svar som Förenta staternas handelsministerium utfärdat. 
398 Safe Harbor Privacy Principles. 
399 Dvs. ett beslut fattat med stöd av artikel 25.6 i dataskyddsdirektivet. 
400 Se bl.a. Colonna (2014), s. 205-207, för en mer ingående redogörelse för principerna i avtalet.  



 50 

amerikanska it-företag som Facebook, Google, Microsoft och Apple med hundratals miljoner 
användare i Europa.401  

Bakgrunden i målet var i korthet att Maximilian Schrems ville stoppa överföringar av 
sina personuppgifter från Facebooks europeiska dotterbolag till moderbolaget Facebook Inc. 
som har sitt säte samt sina servrar i USA. Detta mot bakgrund av Edward Snowdens 
avslöjanden om särskilt NSA:s övervakningsverksamhet och att ett tillräckligt skydd för hans 
personuppgifter därmed inte kunde garanteras. 

EU-domstolen konstaterade i domen att någon definition av begreppet adekvat 
skyddsnivå inte fanns i dataskyddsdirektivet. Enligt EU-domstolen innebar detta att 
skyddsnivån inte behöver vara identisk, men väsentligt likvärdig, med den skyddsnivå som 
finns inom EU.402 Då skyddsnivån kan förändras över tid krävs dessutom att EU-
kommissionen regelbundet ser över denna i ett tredje land om ett beslut har fattats om att en 
adekvat skyddsnivå säkerställs.403 Mot bakgrund av det stora antalet personer som riskerade 
att få sina grundläggande rättigheter kränkta vid en överföring till ett tredje land där en 
adekvat skyddsnivå inte kunde säkerställas skulle en strikt kontroll göras av de krav som 
följde av artikel 25.6 i dataskyddsdirektivet jämförd med stadgan.404 

EU-domstolen konstaterade att Safe Harbor-principerna uteslutande var tillämpliga 
gentemot de organisationer som frivilligt hade gått med på självcertifieringen, amerikanska 
myndigheter omfattades inte av principerna. Vidare innehöll beslutet inga närmare 
konstateranden om vilka åtgärder genom vilka USA säkerställde en adekvat skyddsnivå. 
Framförallt fick Safe Harbor-principerna enligt beslutet ge vika om det var nödvändigt mot 
bakgrund av nationell säkerhet, allmänintresset eller rättsefterlevnaden.405  

Det rörde sig således om ett undantag av generell beskaffenhet, utan att några regler för 
att begränsa detta återfanns, som möjliggjorde ingrepp i de grundläggande rättigheterna för 
personer vars uppgifter överförts till USA.406 Detta i djup kontrast gentemot EU-rättens krav 
på att begränsningar av rätten till respekt för privatlivet ska inskränkas till vad som är strikt 
nödvändigt, samt kravet på tydliga och precisa bestämmelser som reglerar omfattningen av 
en åtgärd som inskränker grundläggande rättigheter och slår fast vissa minimikrav.407 
Dessutom fanns inga möjligheter till ett effektivt rättsligt skydd mot ingreppen, då detta 
enligt Safe Harbor-principerna var begränsat till kommersiella tvister hos Federal Trade 
Commission, något som var oförenligt med artikel 47 i EU-stadgan.408 

Domstolen gjorde även ett principiellt viktigt uttalande om att en lagstiftning som 
tillåter en generell åtkomst till innehållet i elektronisk kommunikation kränker det väsentliga 
innehållet i rätten till respekt för privatlivet i artikel 7 i EU-stadgan.409 Vidare medförde 
beslutet att tillsynsmyndigheternas befogenheter enligt artikel 28 i direktivet berövades, en 
                                                
401 P. 24-25 i domen. 
402 P. 73 i domen. 
403 P. 76 i domen. 
404 P. 78 i domen. Se domstolens hänvisning analogt till de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger 
m.fl.  
405 P. 82-86 i domen. 
406 P. 87-88 i domen. 
407 Se punkt 91-92 i domen. Se även domstolens hänvisning till de förenade målen Digital Rights Ireland och 
Seitlinger m.fl.  
408 Dvs. rätten till ett effektivt rättsmedel samt en opartisk domstol, se p. 95 i domen. 
409 P. 94 i domen. 
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genomförandebefogenhet som EU-kommissionen inte hade enligt artikel 25.6 i 
dataskyddsdirektivet. 

EU-domstolen fastslog även att medlemsstaternas tillsynsmyndigheters befogenheter att 
utreda möjliga överträdelser av grundläggande rättigheter inte kunde förhindras till följd av 
EU-kommissionens beslut om en adekvat skyddsnivå i ett tredje land. Visserligen framgår det 
av artiklarna 28.1 och 28.6 att de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter är kopplade 
till respektive medlemsstats territorium, dock utgör själva överföringen av personuppgifter 
till tredje land en behandling av personuppgifter i dataskyddsdirektivets mening på 
medlemsstatens territorium.410 

Trots att ens medlemsstat inte kan vidta åtgärder som strider mot ett beslut från EU-
kommissionen, så länge det inte ogiltigförklarats av EU-domstolen, förhindrar inte detta att 
personer vänder sig till nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 28.4 i 
dataskyddsdirektivet med en begäran om skydd för sina grundläggande fri- och rättigheter 
med avseende på behandling av personuppgifter. EU-kommissionens beslut om adekvat 
skyddsnivå i tredje land kan helt enkelt inte inskränka tillsynsmyndigheternas rättigheter 
enligt artikel 8.3 i EU-stadgan samt artikel 28 i dataskyddsdirektivet.411 Annars skulle en 
person vars personuppgifter som ska eller redan har överförts berövas sin rätt enligt artikel 
8.1 och 8.3 i EU-stadgan.412 Det är upp till den behöriga tillsynsmyndigheten att med 
vederbörlig omsorg utreda en begäran om skydd av personuppgifter.  

Noterbart är att EU-domstolen i domen inte uppställde något krav på en oberoende 
tillsynsmyndighet i ett tredje land för att det ska vara fråga om en adekvat skyddsnivå, något 
som generaladvokaten i sitt förslag till avgörande menade utgjorde ett centralt inslag i det 
europeiska systemet till skydd av personuppgifter och att förekomsten av sådana myndigheter 
utgjorde ett villkor för att skyddsnivån i tredje land ska kunna anses vara adekvat.413 

3.4.4 E-Privacy direktivet 
E-Privacy direktivet preciserar och kompletterar dataskyddsdirektivet inom sektorn för 
elektronisk kommunikation.414 Direktivet är tillämpligt på behandling av personuppgifter i 
samband med att allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster tillhandahålls i 
allmänna kommunikationsnät inom gemenskapen, se artikel 3 i direktivet.415 Bakgrunden till 
direktivet var införande av ny och avancerad digital teknik i de allmänna 
kommunikationsnäten vilket ledde till särskilda krav på skydd för användarnas integritet och 
personuppgifter.416  

Artikel 4 i e-Privacy direktivet ålägger leverantörer av allmänna kommunikationsnät att 
vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten i sina 
tjänster. Den säkerhetsnivå som ska säkerställas ska vara anpassad till den risk som föreligger 
med beaktande av tillgänglig teknik samt kostnader för genomförandet av åtgärderna. I 

                                                
410 P. 44-45 i domen. Se artikel 2 (b) i dataskyddsdirektivet. 
411 P. 52-54 i domen. 
412 P. 58 i domen. 
413 Förslag till avgörande av generaladvokat Yves Bot i mål C-362/14, Schrems, p. 210 i förslaget. 
414 Se artikel 1.2 i e-Privacy direktivet. 
415 För definitioner se kapitel 1.8.  
416 Se skäl 5-7 i preambeln till direktivet.  
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artiklarna 5 (konfidentialitet vid kommunikation), 6 (trafikuppgifter) och 9 (andra 
lokaliseringsuppgifter än trafikuppgifter) regleras den behandling som görs av nät- och 
tjänsteleverantörer av trafik- och lokaliseringsuppgifter som genereras vid användningen av 
elektroniska kommunikationstjänster. Denna typ av uppgifter måste raderas eller 
anonymiseras när de inte längre behövs för överföring, undantag görs dock för uppgifter som 
behövs för fakturering eller betalning av samtrafikuppgifter. Om medgivande ges kan vissa 
uppgifter också behandlas för marknadsföring eller för att tillhandahålla mervärdestjänster.417 

I artikel 15.1 fastställs att medlemsstaterna får begränsa omfattningen av rättigheterna 
och skyldigheterna i bl.a. artiklarna 5, 6 och 9 i direktivet. Varje begränsning måste vara 
nödvändig i ett demokratiskt samhälle samt lämplig och proportionerlig för att bl.a. skydda 
nationell säkerhet, allmän säkerhet samt för att förebygga, utreda, avslöja och åtala för brott. 

3.4.5 Datalagringsdirektivet 
Datalagringsdirektivet ogiltigförklarades av EU-domstolen i april 2014.418 Direktivet kom till 
efter terroristattackerna i Madrid 2004 respektive London 2005 som ett led i ”kriget mot 
terrorismen” samt för bekämpandet av allvarlig brottslighet.419 Mot bakgrund av detta har 
även den rättsliga grunden för antagandet av direktivet som ett inre marknads instrument, 
dåvarande artikel 95.1 EG420, varit föremål för EU-domstolen prövningen i målet Irland mot 
parlamentet och rådet.421 Domstolen ansåg att direktivet kunde antas med dåvarande artikel 
95.1 EG som rättslig grund, mot bakgrund av att datalagringsdirektivet i huvudsak syftade till 
att få den inre marknaden att fungera väl genom att undvika att medlemsstaternas lagstiftning 
gick i olika riktningar.422 

Datalagringsdirektivet innehöll regler om skyldigheter för leverantörer av allmänt 
tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät att lagra 
vissa uppgifter om elektronisk kommunikation för att säkerställa att uppgifterna fanns 
tillgängliga för avslöjande, utredning och åtal för allvarliga brott.423 Antagandet av direktivet 
har beskrivits som en djupgående förändring avseende hanteringen av uppgifter om 
elektronisk kommunikation. Detta eftersom att datalagringsdirektivet föreskrev en skyldighet 
att samla in och lagra trafik- och lokaliseringsuppgifter inom ramen för begränsningen av 
rätten till skydd av personuppgifter som återfinns i artikel 13.1 i dataskyddsdirektivet samt 
artikel 15.1 i e-Privacy direktivet.424  

Direktivet gällde för trafik- och lokaliseringsuppgifter avseende fysiska och juridiska 
personer och enheter samt nödvändiga uppgifter för att kunna identifiera abonnenten eller den 

                                                
417 Se skäl 3 i preambeln till datalagringsdirektivet. 
418 Genom domen i de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. 
419 Se skäl 8 och 10 i direktivets preambel samt Bygrave (2014), s. 66-67 och prop. 2010/11:46, s. 11. 
420 Nuvarande artikel 114 FEUF.  
421 Mål C-301/06. Irland med stöd av Slovakien menade att direktivet inte kunde antas med artikel 95.1 EG som 
rättslig grund då direktivets tyngdpunkt inte låg på den inre marknaden. Det huvudsakliga syftet var istället att 
kunna utreda, avslöja och åtala för brott, se punkt 58 i domen. 
422 P. 63-70 och 72 i domen. Se även generaladvokat Pedro Cruz Villaóns förslag till avgörande i de förenade 
målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., p. 41-42 i förslaget. 
423 Se artikel 1.1 i direktivet. 
424 Generaladvokat Pedro Cruz Villaóns förslag till avgörande i de förenade målen Digital Rights Ireland och 
Seitlinger m.fl., p. 36 i förslaget.   
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registrerade användaren. Innehållet i elektronisk kommunikation undantogs inklusive sådan 
information som användaren sökt med hjälp av ett elektroniskt kommunikationsnät, se artikel 
1.2 i direktivet. Lagringen omfattade uppgifter i den utsträckning som de genererades eller 
behandlades av leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller 
allmänna kommunikationsnät inom statens territorium i samband med att leverantörerna 
levererade de berörda kommunikationstjänsterna.425 Vidare omfattades misslyckade 
uppringningsförsök samt uppgifter som loggas, dvs. uppgifter rörande internet, av de 
lagringsskyldiga leverantörerna.426   

I artikel 5 föreskrevs vilken typ av uppgifter som skulle lagras uppdelat efter olika 
ändamål med lagringen.427 I korta ordalag skulle de sparade uppgifterna kunna svara på vem 
som kommunicerat med vem, vid vilken tidpunkt, var de befann sig när kommunikationen 
ägde rum samt vilken typ av kommunikation som användes.428 Vad gällde säkerhet för de 
lagrade uppgifterna föreskrevs att ett visst minimiskydd skulle respekteras i form av att 
uppgifterna skulle vara av samma kvalitet och vara föremål för samma säkerhet och skydd 
som uppgifterna i nätverket, lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder skulle 
vidtas, tillgången till uppgifterna skulle gälla endast för bemyndigad personal samt att 
uppgifterna skulle förstöras vid lagringstidens slut, förutom vad gällde uppgifter som tillgång 
medgivits till och som har bevarats.429  

Angående tillsyn föreskrevs att en eller flera tillsynsmyndigheter skulle utses för att 
kontrollera efterlevnaden av uppgiftsskyddet och datasäkerheten.430 

Till följd av försenad implementering av direktivet drog EU-kommissionen Sverige 
inför rätta för fördragsbrott vilket resulterade i ett bötesbelopp om 3 miljoner euro för svensk 
räkning.431 Bakgrunden till föreningen var den massiva kritik som direktivet fick utstå för att 
vara integritetskränkande.432 Beloppet återgäldades sedermera efter att EU-domstolen 
ogiltigförklarat datalagringsdirektivet i sin helhet.433 

Trots att datalagringsdirektivet ogiltigförklarats åläggs alltjämt fortfarande leverantörer 
i svensk rätt helt den lagringsskyldighet som föreskrevs i direktivet.434 Anledningen till detta 
är att nationell lagstiftning baserad på direktivet inte direkt påverkas av EU-domstolens 
dom.435 Även om någon unionsrättslig skyldighet inte längre existerar för medlemsstaterna att 
lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål, så medger EU-rätten att sådan 
                                                
425 Se artikel 3.1 i direktivet. 
426 Se artikel 3.2 i direktivet. 
427 SOU 2015:31, s. 108. 
428 PTS ”Uppgifter som ska lagras för brottsbekämpande ändamål – en vägledning”, s. 2. 
429 Se artikel 7 i direktivet. 
430 Se artikel 9 i direktivet. Myndigheten kunde vara densamma som utövar tillsyn över dataskyddsdirektivet. 
431 Mål C-270/11, Kommissionen mot Sverige. 
432 Se exempelvis SOU 2007:22, Appendix ”Integritetsskyddet i samhällsdebatten”, s. 533-534, Boehm & Cole 
(2014), s. 11 och Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 9/2004 on a draft Framework Decision on 
the storage of data processed and retained for the purpose of providing electronic public communications 
services or data available in public communications networks with a view to the prevention, investigation, 
detection and prosecution of criminal acts, including terrorism. [Proposal presented by France, Ireland, Sweden 
and Great Britain (Document of the Council 8958/04 of 28 April 2004)], adopted on 9th of November 2004.  
433 Se http://www.dn.se/ekonomi/sverige-far-tillbaka-boter-for-datalagring/. 
434 Se Kammarrätten i Stockholms beslut om att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen i målet Tele2 
mot PTS, mål nr: 7380-14, s. 6.  
435 Article 29 Data Protection Working Party, Statement on the ruling of the Court of Justice of the European 
Union (CJEU) which invalidates the Data Retention Directive, adopted on 1 August 2014.   
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lagring får ske om kraven i e-Privacy direktivet är uppfyllda, se artikel 15.1, samt om denna 
är i överensstämmelse med övrig unionsrätt.436 Det är mot bakgrund av detta som 
Kammarrätten i Stockholm i april 2015 beslutade att begära ett förhandsavgörande från EU-
domstolen i målet mellan Tele2 och PTS.437 Nedan följer en redogörelse för domen 
varigenom datalagringsdirektivet ogiltigförklarades. 

 

3.4.5.1 EU-domstolens ogiltigförklarande av datalagringsdirektivet  
EU-domstolen ogiltigförklarade datalagringsdirektivet genom domen i de förenade målen 
Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. i april 2014.438 EU-domstolen konstaterade att 
datalagringsdirektivet utgjorde ett ingrepp i de grundläggande rättigheterna för nästintill hela 
Europas befolkning då det gällde för samtliga personer som använde allmänna 
kommunikationstjänster. Vidare var det möjligt att dra mycket precisa slutsatser om 
personers privatliv på basis av de uppgifter som lagrades med stöd av artikel 3 och 5 i 
direktivet.439  

Lagringsskyldigheten samt behöriga nationella myndigheters tillgång till uppgifterna 
utgjorde ett ingrepp såväl i artikel 7 som 8 i EU-stadgan.440 Emellertid kränktes inte det 
väsentliga innehållet i varken artikel 7 eller 8 i EU-stadgan. Detta eftersom själva innehållet i 
de elektroniska kommunikationerna alltjämt var otillåtet att skaffa sig kännedom om samt för 
att artikel 7 i datalagringsdirektivet föreskrev vissa principer om skydd av och säkerhet för 
uppgifterna.441  

Lagringen och den eventuella tillgången för nationella myndigheter ansågs svara mot 
ett mål av allmänt intresse inom unionen i form av bekämpandet av internationell terrorism 
för att upprätthålla fred och säkerhet samt bekämpandet av grov brottslighet i syfte att 
garantera allmän säkerhet.442 

I domstolens proportionalitetsbedömning betonades att unionslagstiftarens utrymme för 
en skönsmässig bedömning var begränsad sett till den stora betydelse som skyddet för 
personuppgifter hade för respekten för privatlivet. En strikt kontroll skulle därför göras.443 
Domstolen konstaterade att ett allmänt samhällsintresse av att bekämpa allvarlig brottslighet, 
särskilt organiserad brottslighet och terrorism, trots sin grundläggande betydelse i sig inte 
gjorde att den lagringsåtgärd som infördes genom datalagringsdirektivet ansågs vara 
nödvändig. Vidare framhölls att alla undantag från rätten till respekt för privatliv och skyddet 
av personuppgifter ska vara inskränkt till vad som var strikt nödvändigt.444 

                                                
436 Se Kammarrätten i Stockholms beslut om att begära ett förhandsavgörande i målet Tele2 mot PTS, mål nr: 
7380-14, s. 15. 
437 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 7380-14.  
438 De förenade målen C-293/12 och C‑594/12. 
439 P. 27, 56 och 58 i domen. Se även generaladvokat Pedro Cruz Villaón förslag till avgörande, om att det rör 
sig om kvalificerade personuppgifter och inte personuppgifter i klassisk mening, p. 74 i förslaget. 
440 P. 32 och 33 i domen. Se artikel 4 och 8 i direktivet. p. 36 i domen. 
441 P. 39-40 i domen. Jfr med EU-domstolens resonemang i målet Schrems, p. 94 i domen som redogjorts för i 
kapitel 3.4.3.4.  
442 P. 42-43 i domen. Jfr med redogörelsen i kapitel 3.4.2. 
443 P. 48 i domen. 
444 P. 51 och 52 i domen. 
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Då datalagringsdirektivet inte föreskrev några tydliga och precisa regler för att reglera 
räckvidden av ingreppen i artiklarna 7 och 8 i EU-stadgan konstaterade domstolen att 
direktivet innebar ett långtgående och synnerligen allvarligt ingrepp i dessa grundläggande 
rättigheter. 445 Artikel 7 i datalagringsdirektivet föreskrev inte några specifika regler som var 
anpassade till den stora kvantitet uppgifter som skulle lagras, att det var fråga om känsliga 
uppgifter samt risken för otillåten tillgång till uppgifterna.446 Artikel 7 i 
datalagringsdirektivet, jämförd med artikel 4 i e-Privacy direktivet och artikel 17 i 
dataskyddsdirektivet, tillät även leverantörer att bl.a. att ta hänsyn till ekonomiska 
överväganden vid bestämmandet av den säkerhetsnivå som skulle gälla.447 
Datalagringsdirektivet garanterade inte heller att de insamlade uppgifterna oåterkalleligen 
förstördes efter lagringstidens slut.448 

EU-domstolen tillade även slutligen att datalagringsdirektivet inte krävde att de 
insamlade uppgifterna skulle lagras inom EU, vilket medförde att den oberoende 
myndighetskontrollen av att skydds- och säkerhetskraven efterlevdes fullt ut inte kunde anses 
vara garanterad. En sådan kontroll ansågs utgöra en grundläggande beståndsdel i skyddet för 
enskilda vid behandling av personuppgifter.449  

3.5 Sammanfattning 
I kapitlet har en överblick givits över huvudaktörerna inom dataskydd vilka främst är EU, 
Europarådet, OECD samt FN. De allmänna principer som finns inom dataskydd som 
presenterats har klarlagt de grundläggande krav som ställs vid behandling av personuppgifter.  
Europakonventionens starka inflytande på särskilt EU-stadgan genom att rätten till respekt 
för privatlivet i den senare ska motsvara innehållet och omfattningen i den förstnämnda har 
belysts. Samspelet mellan Europakonventionen och EU-stadgan har även visats vara en 
förklaringsfaktor till varför EU-domstolen i regel inte hänvisar till rätten till skydd av 
personuppgifter i EU-stadgan utan att också hänvisa till rätten till respekt för privatlivet. I 
samband med detta har de särdrag som präglar skyddet av personuppgifter lyfts fram, främst 
genom att skyddet är utformat genom ett antal kontrollmekanismer för behandling av 
personuppgifter. 

Dataskyddskonventionens roll, i egenskap av det enda internationella instrumentet för 
dataskydd, har behandlats och det har visats att även fast den inte går att åberopa direkt av 
enskilda, så har Europadomstolen hänvisat till den i sin praxis inom ramen för rätten till 
respekt för privatlivet. Dataskyddskonventionens inverkan på dataskyddsdirektivet har också 
belysts, emellertid har det visats hur dataskyddsdirektivet i sin tur påverkat utformningen av 
tilläggsprotokollet till dataskyddskonventionen. 

Dataskyddsdirektivet har givits en ingående presentation, där tonvikt legat på de 
särskilda reglerna som aktualiseras vid tredjelandsöverföringar samt tillsynsmyndigheterna  

                                                
445 För en närmare innebörd av detta, se p. 54-64 i domen. 
446 P. 65-66 i domen. 
447 Se kapitel 4.3.1 om den svenska regleringen där särskilda skydds- och säkerhetskrav uppställs för de lagrade 
uppgifterna. 
448 P. 67 i domen. 
449 P. 68 i domen.  
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avgörande betydelse för upprätthållandet av grundläggande fri- och rättigheter med avseende 
på behandling av personuppgifter. Som visats är huvudregeln att tredjelandsöverföringar inte 
får vidtas om inte en adekvat skyddsnivå säkerställs, vilket efter EU-domstolens dom i målet 
Schrems innebär att en väsentlig likvärdig skyddsnivå ska råda. Prövningen om en adekvat 
skyddsnivå föreligger ska göras i varje enskilt fall och omfattar samtliga förhållanden som 
har samband med en överföring. EU-kommissionens möjligheter att besluta om att en 
adekvat skyddsnivå i ett land, vilket är bindande för medlemsstaterna, har också redogjorts 
för. Som visats finns det en omfattande mängd undantag från kravet på att en adekvat 
skyddsnivå ska råda i form av att tillräckliga garantier ställs, att ett otvetydigt samtycke 
föreligger eller att överföringen är nödvändig i vissa närmare angivna situationer i direktivet. 
Såväl för- som nackdelar med dessa undantag har redogjorts för.  

I kapitlet har även särskilt belysts hur inrättandet av tillsynsmyndigheterna i och med 
dataskyddsdirektivet är av avgörande betydelse för enskildas skydd vad gäller behandling av 
personuppgifter. Vidare har vikten av att dessa myndigheter är fullständigt oberoende samt 
har befogenheter att undersöka, ingripa samt kan inleda rättsliga förfaranden framhållits. EU-
domstolen har i sin praxis understrukit detta samt vikten av att en tillsynsmyndighet i en 
medlemsstat som tar emot ett klagomål kan använda sig av sina undersökningsbefogenheter 
oavsett vilken nationell lagstiftning som är tillämplig och innan detta är fastställt. Visar det 
sig sedan att en annan medlemsstats rättsordning är tillämplig ska den tillsynsmyndighet som 
verkar i den medlemsstat vars rättsordning gäller i en sådan situation anmodas att fastställa en 
eventuell överträdelse och vidta sanktionsåtgärder som tillåts i den anmodade 
tillsynsmyndighetens rättsordning, se här särskilt målet Weltimmo. 

E-privacy direktivet har behandlats främst i den mån artikel 15.1 i direktiv utgör den 
EU-rättsliga grund som lagringsbestämmelserna i LEK vilar på efter att datalagringsdirektivet 
ogiltigförklarades av EU-domstolen i de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger 
m.fl.  

Datalagringsdirektivets bestämmelser vad gäller den bristande säkerheten för de lagrade 
uppgifterna samt omfattningen av lagringen och vilken typ av uppgifter det rörde sig om har 
berörts. Av EU-domstolens dom i de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger 
m.fl. framgår att det gick att dra mycket ingående slutsatser om personers privatliv på basis av 
de insamlade uppgifterna. Vidare framhöll EU-domstolen att då lagringen av uppgifterna inte 
skedde inom unionen medförde det att den oberoende myndighetskontrollen av att skydds- 
och säkerhetskraven efterlevdes, inte fullt ut kunde anses vara garanterad. 
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4 Skyddet för den personliga 
integriteten och dataskydd i svensk 
rätt 

I kapitlet berörs först grundlagsskyddet för den personliga integriteten i RF, därefter 
behandlas PUL där bestämmelserna om tredjelandsöverföringar av personuppgifter från 
dataskyddsdirektivet återfinns samt om tillsynsmyndighetens roll. I redogörelsen för PUL 
berörs även frågor om anmälningsplikt, förhandskontroll samt sanktioner och straff för att ge 
en förståelse vilka olika kontrollåtgärder som finns samt sanktioner som kan användas om 
personuppgifter olovligen överförs till tredje land. Vidare redogörs för reglerna i LEK där 
bestämmelserna för lagring av uppgifter i enlighet med e-Privacy direktivet samt de 
implementerade bestämmelserna från det numera ogiltigförklarade datalagringsdirektivet 
återfinns. Likt redogörelsen för PUL behandlas frågor om tillsynsmyndighetens roll men 
också de särskilda säkerhetskrav som uppställs för de lagrade uppgifterna. Även möjliga 
sanktioner och straff berörs här också vid eventuella överträdelser av LEK. 

Avslutningsvis behandlas de utredningar som tillsats till följd av datalagringsdirektivets 
ogiltigförklarande i den utsträckning de berör överföringar utanför EU eller EES och därtill 
relaterade tillsynsfrågor. Sammantaget ger kapitlet en överblick över den rådande svenska 
regleringen och hur den förhåller sig till den internationella rätten som redogjorts för i kapitel 
3.  

4.1 Regeringsformen 
I 2 kapitlet 6 § RF stadgas att var och en är gentemot det allmänna skyddade mot hemlig 
avlyssning, upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande (första stycket) 
samt mot betydande intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke och 
innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes förhållanden (andra stycket). 
Skyddet får bara begränsas genom lag och endast för att tillgodose ett ändamål som är 
godtagbart i ett demokratiskt samhälle och som inte går utöver vad som är nödvändigt för att 
uppnå syftet med begränsningen, 2 kapitlet 20 och 21 §§ RF.450 Det rör sig således om en 
relativ rättighet som kan inskränkas i likhet med Europakonventionens artikel 8 och EU-
stadgans artikel 7 och artikel 8.  

2 kapitlet 6 § andra stycket i RF kom till efter ändringar som trädde i kraft 2011 och 
innebar att skyddet mot integritetskränkningar stärktes.451 Bakgrunden till detta var bl.a. att 
lagstiftaren inte i tillräcklig utsträckning lade vikt vid integritetskyddsaspekterna när ny 

                                                
450 Se även målsättningsstadgande i 1 kapitlet 2 § RF där det proklameras att den offentliga makten ska utövas 
med respekt för den enskilda människans frihet och värdighet samt att det allmänna ska värna den enskildes 
privatliv och familjeliv. 
451 För mer om bakgrunden kring grundlagsändringen se bl.a. prop. 2009/10:80 samt Magnusson Sjöberg, 
Klamberg & Öman i: Magnusson-Sjöberg (red.) (2015), s. 152-155. 
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lagstiftning arbetades fram och att integritetsskyddet rent allmänt värderades lågt.452 Behovet 
av ett utökat skydd hade främst konstaterats utifrån den enskildes intresse av att skydda 
information om sina personliga förhållanden.453  

Bestämmelsen i 2 kapitlet 6 § andra stycket RF omfattar enbart betydande intrång i den 
personliga integriteten. Bestämmelsen träffar inte heller åtgärder som sker mellan enskilda 
och det avgörande vid bedömningen om en åtgärd utgör övervakning eller kartläggning är 
vilken effekt åtgärden har, inte dess huvudsakliga syfte.454  

4.2 Personuppgiftslagen 
I svensk rätt är det genom PUL som dataskyddsdirektivet främst har genomförts.455 PUL har 
ett vidsträckt tillämpningsområde och gäller i hela samhället, se 5 § PUL. PUL följer i 
huvudsak dataskyddsdirektivets text och disposition.456 Mot bakgrund av detta görs ingen 
ingående genomgång av PUL i detta avsnitt. Dock berörs bestämmelserna om 
anmälningsplikt och förhandskontroll, tredjelandsöverföringar, tillsyn samt sanktioner och 
straff närmare då de är av särskilt intresse för uppsatsen.  

PUL omfattar all automatiserad behandling av personuppgifter och manuell behandling 
av personregister. Undantag görs dock för privat användning samt med hänsyn till tryck- och 
yttrandefriheten samt offentlighetsprincipen.457 Se även undantaget för behandling av 
personuppgifter i ostrukturerat material, 5 a § PUL. PUL är subsidiär i förhållande till 
avvikande bestämmelser i annan lagstiftning, se 2 § PUL. 

I korthet återfinns i PUL bestämmelser om när behandlingen av personuppgifter 
överhuvudtaget är tillåten458, strängare regler som gäller vid behandling av känsliga 
uppgifter459, grundläggande krav på den som behandlar uppgifterna460 samt bestämmelser om 
information till den registrerade461, korrigering av personuppgifter462 samt krav på säkerheten 
vid behandlingen463.464 Datainspektionen (DI) är tillsynsmyndighet för PUL.465 Dess 
oberoende tillförsäkras genom 12 kapitlet 2 § i RF om förvaltningens självständighet.  

I PUL används en annan terminologi än i dataskyddsdirektivet. En registeransvarig 
benämns personuppgiftsansvarig och en registerförare benämns personuppgiftsbiträde. Vad 
gäller personuppgiftsombud bygger inte denna definition direkt på dataskyddsdirektivet, 
                                                
452 Prop. 2009/10:80, s. 176. 
453 Prop. 2009/10:80, s. 175. Se även sidan 177 för en mer utförlig redogörelse kring information som avser 
personliga förhållanden. 
454 Se Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 6 §, Karnov Lexino. Senast genomgången: 2016-01-30.  
455 SOU 2015:31, s. 62 samt Petersson & Reinholdsson (2012), s. 24.  
456 SOU 2015:31, s. 62.  
457 Se 6-8 §§ PUL. 
458 Se 10 § PUL. 
459 Se 13 § PUL. 
460 Se 9 § PUL. Jfr med dataskyddsprinciperna som presenterats i kapitel 3.2. Noterbart är även att i 9 § första 
stycket b PUL anges att personuppgifter även ska behandlas i enlighet med god sed.  
461 Se 23-27 samt 29 §§ PUL.  
462 Se 28 § PUL. 
463 Se 30-32 §§ PUL. 
464 Se SOU 2015:31, s. 62 för en översiktlig redogörelse och exempelvis Öman & Lindblom, 
Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo) samt Petersson & Reinholdsson (2012) för en djupare genomgång 
och förhållandet till respektive bestämmelse i dataskyddsdirektivet. 
465 Se 2 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) (PUF). 
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emellertid i artikel 18 i direktivet, om anmälningsplikt, talas det om uppgiftsskyddsombud 
som kan utses i enlighet med nationell lagstiftning som ett möjligt undantag från 
anmälningsplikten.466 

4.2.1 Anmälningsplikt och förhandskontroll  
I 36 § PUL återfinns motsvarigheten till anmälningsskyldigheten i artikel 20 i 
dataskyddsdirektivet. Utses ett personuppgiftsombud så försvinner anmälningsskyldigheten 
till DI, dock måste det anmälas till DI att ett personuppgiftsombud har utsetts, se 37 § PUL. 
Anmälningsplikten är även befäst med straffrättsliga sanktioner, i ringa fall döms dock inte 
till straffansvar, se 49 § PUL. I 36 § tredje stycket PUL återfinns möjligheten att göra 
undantag från anmälningsplikten för behandling av uppgifter som sannolikt inte kommer att 
leda till otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Tillämpades anmälningsplikten utan 
undantag skulle detta leda till en oönskad byråkrati, den svenska positionen har därför varit 
att fullt ut använda de möjliga undantag som dataskyddsdirektivet erbjuder.467  

Vad gäller förhandskontroll enligt artikel 20 i dataskyddsdirektivet, så föreskrivs i 41 § 
PUL att obligatorisk anmälan gäller för vissa särskilt integritetskänsliga behandlingar tre 
veckor i förväg, vilket regering får meddela föreskrifter om. I förarbetena har ansetts att 
denna skyldighet borde begränsas till ett minimum.468 Meddelas sådana föreskrifter gäller 
inte undantaget för anmälningsplikt som personuppgiftsombud annars åtnjuter med stöd av 
37 § PUL. Detta återfinns för närvarande i 2 § förordning (1999:105) om behandling av 
personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.469  

Av PUL framgår inte närmare vad en sådan kontroll ska innehålla och utmynna i, 
tillsynsmyndighetens kontroll torde dock avse bedömningen av om den anmälda 
behandlingen är förenlig med bestämmelserna i PUL eller inte.470 Mot bakgrund av tre 
veckors fristen blir det förmodligen fråga om en laglighetsbedömning utifrån de uppgifter 
som lämnas i anmälan.471 Detta skulle kunna vara en lämplig åtgärd mot bakgrund av den typ 
av uppgifter som lagras med stöd av LEK vid tredjelandsöverföringar, mer om detta 
resonemang nedan i kapitel 5. 

 
 
 

                                                
466 Se Magnusson Sjöberg, Personuppgiftslag (1998:204) 3 §, Karnov Lexino. Senast genomgången: 2015-07-
01.  
467 Prop. 1997/98:44, s. 98. För en närmare redogörelse för den omfattande mängden undantag, se Öman & 
Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo), kommentaren till 36 §.   
468 SOU 1997:39, s. 303. Jfr skäl 54 i preambeln till dataskyddsdirektivet. 
469 Se Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo), kommentaren till 41§.  
470 Se Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo), kommentaren till 41§. Se även skäl 54 
i preambeln till dataskyddsdirektivet, 11 § PUF samt artikel 28.3 första stycket andra strecksatsen i 
dataskyddsdirektivet.  
471Se Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo), kommentaren till 41§. 
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4.2.2 Bestämmelserna om tredjelandsöverföringar  
I 33-35 §§ PUL regleras överföringar av personuppgifter till tredje land motsvarande artikel 
25 och 26 i dataskyddsdirektivet. 33 § PUL innehåller huvudregeln om förbud mot 
tredjelandsöverföringar om ett land inte har en adekvat skyddsnivå.472 I 34 § PUL föreskrivs 
möjliga undantag, däri återfinns samtycke och en rad nödvändighetskrav bekanta från 
genomgången av artikel 26.1 i dataskyddsdirektivet.473  

Av 34 § PUL framgår även att överföringar till stater anslutna till 
dataskyddskonventionen är tillåtna, något som är en konsekvens av artikel 12 i nämnda 
konvention.474 I samband med att PUL infördes framhöll regeringen att det inte var antagligt 
EU:s medlemsstater, däribland de flesta vid tidpunkten för antagandet av direktivet hade 
anslutit sig till dataskyddskonventionen, genom detta skapat en ordning som var oförenlig 
med dataskyddskonventionen. Stater anslutna till dataskyddskonventionen fick därför anses 
leva upp till kravet på en adekvat skyddsnivå i artikel 25.1 i dataskyddsdirektivet.475 Ett 
resonemang som skiljer sig från vad Artikel 29-gruppen uttalat.476 Även Blume har 
uppmärksammat att ingen åtskillnad görs i 34 § PUL mellan stater som ratificerat 
konventionen samt tilläggsprotokollet eller enbart konventionen.477 DI var också emot ett 
generellt undantag för överföringar av personuppgifter till konventionsstaterna mot bakgrund 
av att det inte enbart var en nationell fråga att avgöra.478  

En överföring som får genomföras i enlighet med 33 § PUL måste alltjämt vara förenlig 
med de grundläggande kraven för behandling av personuppgifter, samt om det rör sig om 
känsliga uppgifter gäller de bestämmelser som då aktualiseras.479 Detsamma gäller för 
överföringar som sker med stöd av 34 § PUL. 

Av 35 § första stycket PUL framgår att regeringen får meddela föreskrifter om 
undantag från 33 § för överföring av personuppgifter till andra stater samt för avtal som 
innehåller tillräckliga garantier till skydd för den registrerades rättigheter. Detta mot 
bakgrund av EU-kommissionens möjlighet att besluta om att en adekvat skyddsnivå 
föreligger i vissa länder enligt artikel 25.6 i dataskyddsdirektivet samt för 
standardavtalsklausuler som kommissionen beslutat om i enlighet med artikel 26.4, se 13 § 
punkt 1 och 2 i personuppgiftsförordningen (PUF).480 Tillämpas dessa behövs inget tillstånd 
från DI. Det är den personuppgiftsansvarige som bär bevisbördan för att skyddsnivån i ett 
land är adekvat.481 
                                                
472 Noterbart är att i sin ursprungliga lydelse innehöll 33 § PUL ett förbud mot tredjelandsöverföringar, något 
som ändrades i och med att en lagändring trädde ikraft den 1 januari 2000 som möjliggjorde för 
tredjelandsöverföringar till länder med en adekvat skyddsnivå. Se Petersson & Reinholdsson (2012), s. 141 och 
prop. 1999/2000:11. Dock var det även innan möjligt att göra undantag i enlighet med 34 § och 35 § PUL. 
473 Se kapitel 3.4.3.2.2. 
474  Se Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo), kommentaren till 34 §. Se även kapitel 
3.3.2. 
475 Prop. 1997/98:44, s. 95. 
476 Se kapitel 3.3.2. 
477 Blume (2006), s. 90-91. 
478 Prop. 1997/98:44, s. 95. 
479 Se 9-10 §§ samt 13 § PUL, jfr med artiklarna 6-8 i dataskyddsdirektivet.  
480 Se här även bilaga 1 och 2 till PUF för en lista över länder som upprätthåller en adekvat skyddsnivå samt för 
standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen. 
481 Petersson & Reinholdsson (2012), s. 143.  
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 I 35 § andra stycket PUL återfinns delar av artikel 26.1 (d) i dataskyddsdirektivet om 
möjligheten att göra undantag för ett viktigt samhällsintresse. Vidare återfinns även 
möjligheten att göra undantag om tillräckliga garantier kan ställas till skydd för de 
registrerades rättigheter. Dessa kan framgå genom lämpliga avtalsklausuler, jämför artikel 
26.2 i dataskyddsdirektivet. Ett exempel är s.k. BCR.482 

4.2.3 Sanktioner och straff 
I 48 och 49 §§ PUL finns bestämmelserna om skadestånd respektive straffrättsligt ansvar. 
Artikel 23 i dataskyddsdirektivet om ansvar har fått sin motsvarighet i 48 § PUL såtillvida att 
däri föreskrivs att den personuppgiftsansvarige ska ersätta den registrerade för skada och 
kränkning till följd av behandling som skett i strid med PUL. Som framgått av kapitel 3.4.3.1 
ålägger dataskyddsdirektivet medlemsstaterna att införa sanktioner för överträdelser av 
direktivet. I 49 § PUL framgår att böter eller fängelse i högst sex månader, eller vid grovt 
brott, två års fängelse till följd av uppsåt eller grov oaktsamhet bl.a. om personuppgifter 
överför personuppgifter till tredje land i strid med 33-35 §§ PUL.483 I ringa fall döms dock 
inte till ansvar samt om ett vitesföreläggande överträds döms inte till ansvar för den gärning 
som omfattas av vitesföreläggande, se 49 § andra respektive tredje stycket PUL.  

Det är den fysiska personen som begår överträdelsen som ådöms ansvar oavsett om 
personen i fråga är personuppgiftsansvarig eller inte. Har brottet begåtts i näringsverksamhet 
kan företagsbot komma ifråga för näringsidkaren, se 36 kapitlet 7 § Brottsbalken.484 
Bakgrunden till 49 § första stycket punkten c PUL har angetts vara att personuppgifterna i 
praktiken försvinner utom räckhåll från svenska skyddsåtgärder vid en överföring till tredje 
land.485 

4.2.4 Bestämmelserna om tillsyn  
Som redogjorts för i kapitel 3.4.3.3 finns i dataskyddsdirektivet flertalet bestämmelser om 
tillsynsmyndigheternas roll och befogenheter. Endast en del av dessa har tagits in i PUL mot 
bakgrund av att vissa av kraven i direktivet uppfyllts genom annan lagstiftning eller kunnat 
genomföras genom annan form än lag.486 De befogenheter som anges i PUL är till för att 
tillsynsmyndigheten, dvs. DI, ska kunna ingripa mot olaglig behandling.487 Enligt 43 § PUL 
har således DI rätt att få tillgång till de uppgifter som behandlas, upplysningar och 
dokumentation om behandlingen och säkerheten vid denna samt tillträde till lokaler knutna 
till behandlingen. 44 § PUL medför att DI vid vite kan förbjuda den personuppgiftsansvarige 
från att behandla personuppgifterna på annat sätt än att lagra dem om den inte får tillräckligt 
underlag för att konstatera att behandlingen är laglig. Vite får även föreskrivas om en 

                                                
482 Se Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo), kommentaren till 35 §.  
483 Första stycket punkten c. Noterbart är att detta även gäller för s.k. vardagliga överföringar enligt 5 a § PUL.  
484 Se Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo), kommentaren till 49 §.  
485 Se Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo), kommentaren till 49 §. 
486 Se Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo), under rubriken ”Tillsynsmyndighetens 
befogenheter” innan kommentaren till 43 §. 
487 Se Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo), under rubriken ”	  Bestämmelserna i den 
svenska lagen” innan kommentaren till 43 §. 
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personuppgiftsansvarig inte följer ett beslut om att vidta säkerhetsåtgärder, se 45 § PUL. 
Möjlighet att i brådskande fall utfärda vite innan den personuppgiftsansvarige fått yttra sig 
finns också i 46 § PUL. DI får hos Länsstyrelsen ansöka om att personuppgifter som 
behandlats på ett olagligt sätt ska utplånas enligt 47 § PUL. 

4.3 Lagen om elektronisk kommunikation 
I lagen om elektronisk kommunikation (LEK) återfinns bestämmelserna om lagring och 
annan behandling av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål, se kapitel 6 § 16 a-
f LEK. Det är således här som datalagringsdirektivets omtvistade lagringsbestämmelser 
återfinns i svensk rätt.488  

LEK är tillämplig på elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster 
samt annan radioanvändning, dock inte på innehållet som överförs i kommunikationsnäten.489 
PUL gäller i den mån personuppgifter behandlas i allmänna kommunikationsnät och 
allmänna kommunikationstjänster samt vid abonnentupplysning. Vidare gäller reglerna om 
rättelse och skadestånd i PUL när LEK tillämpas i den mån det rör behandling av 
personuppgifter.490 

I 6 kapitlet 16 a § LEK föreskrivs att den som bedriver anmälningspliktig verksamhet 
enligt 2 kapitlet 1 § LEK491 är skyldig att lagra uppgifter om abonnemang samt annan uppgift 
som angår ett särskilt elektroniskt meddelande.492 Skyldighetens omfattning är i grund och 
botten densamma som i datalagringsdirektivet och omfattar enbart uppgifter som en 
leverantör genererar eller behandlar i sin verksamhet.493 Den svenska regleringen går dock 
längre än datalagringsdirektivet då även uppgifter som behövs för att lokalisera mobil 
kommunikationsutrustning vid kommunikationens slut samt uppgifter som genererats eller 
behandlats vid uppringningens slut omfattas av lagringsskyldigheten.494  

Den som är lagringsskyldig får uppdaga åt någon annan att utföra denna.495 I svensk rätt 
omfattar lagringsskyldigheten sex månader, dvs. den kortaste lagringstiden som 
datalagringsdirektivet föreskrev, därefter ska uppgifterna omedelbart utplånas. Om 
uppgifterna begärts ut men inte hunnit lämnas ut inom denna tidsfrist ska de utplånas så fort 
de lämnats ut.496 Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag från 
lagringsskyldigheten, för detta krävs synnerliga skäl, 497 

Uppgifter som enligt 6 kapitlet 16 a § LEK lagras får endast behandlas för att lämnas ut 
om det rör sig abonnentuppgifter och misstanke för brott till åklagarmyndighet, 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller annan myndighet som ska ingripa mot brottet498, 

                                                
488 SOU 2015:31, s. 110.  
489 Se 1 kapitlet 4 § LEK. 
490 se 6 kapitlet 2 § LEK. 
491 Dvs. allmänna kommunikationsnät som vanligen tillhandahålls mot ersättning eller allmänt tillgängliga 
elektroniska kommunikationstjänster får endast tillhandahållas efter anmälan till behörig tillsynsmyndighet.  
492 Se hänvisningen till 6 kapitlet 20 § första stycket punkt 1 och 3 LEK. 
493 SOU 2015:31, s. 111. 
494 SOU 2015:31, s. 111. 
495 Se 6 kapitlet 16 a § tredje stycket LEK. 
496 Se 6 kapitlet 16 d § LEK. 
497 Se 6 kapitlet 16 b § LEK. 
498 6 kapitlet 22 § första stycket punkt 2 LEK. 
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om det rör sig hemlig övervakning av elektronisk kommunikation499 eller enligt den s.k. 
inhämtningslagen500. Kostnader för lagring, säkerhet och anpassning av tekniska system etc. 
får leverantörerna stå för.501  

4.3.1 Säkerhetskraven för de lagrade uppgifterna  
I 6 kapitlet 3 a § LEK stadgas att särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder ska vidtas 
för att skydda uppgifterna vid behandling. Bestämmelsen infördes då det befintliga 
grundskyddet i LEK, se 6 kapitlet 3 § LEK502, inte ansågs vara tillräckligt mot bakgrund av 
det nya syftet som uppgifterna skulle lagras samt mängden uppgifter det rörde sig om.503  
6 kapitlet 3 § LEK tar sikte på ett grundskydd för behandling av uppgifter enligt LEK, och 
reglerar kraven för säkerhet för uppgifter som i huvudsak används för att säkerställa att 
avtalsförhållandet mellan parterna kan fullgöras i jämförelse med de uppgifter som ska lagras 
för brottsbekämpande ändamål.504 I och med det strängare kravet i 6 kapitlet 3 a § LEK 
lämnas inget utrymme för att bestämma säkerhetsnivån genom att väga kostnader och 
tekniska lösningar mot risken för integritetsintrång som i 6 kapitlet 3 § LEK.505 

Säkerheten kring de lagrade uppgifterna har preciserats närmare genom 37 § 
förordningen om elektronisk kommunikation (2003:396) (FEK)506 samt genom närmare 
föreskrifter, se PTSFS 2012:4, meddelade av PTS i egenskap av tillsynsmyndighet med stöd 
av 37 § tredje stycket FEK.507  

4.3.2 Sanktioner och straff  
I den mån personuppgifter behandlas inom ramen för LEK gäller så som nämnts ovan 
bestämmelserna om skadestånd och rättelse i PUL.508 De uppgifter som ska lagras enligt 
LEK, dvs. trafikuppgifter och lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter som behövs för att 
identifiera en abonnent eller användare i detta sammanhang, utgör ofta personuppgifter.509 
Straffbestämmelsen i 49 § PUL kan därmed aktualiseras även i detta sammanhang. Det är 
alltså straffbart att lämna ut uppgifter som samlats in med stöd av LEK som utgör 
integritetskänsliga personuppgifter i strid med PUL samt att föra över uppgifter som är 
personuppgifter till tredje land.510  

Då lagringsskyldigheten i LEK ska fullgöras av den som är anmälningspliktig enligt 
lagen, kommer uppgifterna alltid att lagras inom ramen för en näringsverksamhet. En 

                                                
499 27 kapitlet 19 § rättegångsbalken. 
500 Lag (2012:78) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande 
myndigheternas underrättelseverksamhet. Se 6 kapitlet 16 c § LEK. 
501 SOU 2015:31, s. 112. 
502 Varigenom artikel 4.1 i e-Privacy direktivet genomfördes i svensk rätt. 
503 Prop. 2010/11:46, s. 54.  
504 Prop. 2010/11:46, s. 54.  
505 Prop. 2010/11:46, s. 75. 
506 Enligt 6 kapitlet 3 a § andra stycket LEK bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer 
att meddela närmare föreskrifter om säkerheten.  
507 Att Post- och Telestyrelsen är tillsynsmyndighet för LEK framgår av 2 § FEK. 
508 Se 6 kapitlet 2 § LEK. 
509 Se SOU 2007:76, s. 17 och 205. Jfr 3 § PUL.  
510 SOU 2007:76, s. 206.  
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otillåten behandling av personuppgifter kan därför också komma att bedömas utifrån de 
sanktioner som kan aktualiseras för näringsidkare enligt reglerna om företagsbot och 
förverkande, se 36 kapitlet brottsbalken.511 

Vidare vad gäller tystnadsplikten i LEK är det straffbart för den som i samband med 
tillhandahållande av elektroniskt kommunikationsnät eller elektronisk kommunikationstjänst, 
som har fått del av eller tillgång till uppgifter om abonnemang eller annan uppgift som 
särskilt rör ett elektroniskt meddelande, att obehörigen föra vidare eller utnyttja detta, se 6 
kapitlet 20 § LEK. 

 I 7 kapitlet 15 § tredje stycket LEK hänvisas till bestämmelser för ansvar för den som 
bryter mot tystnadsplikten i nämnda 6 kapitlet 20 § LEK, samt 6 kapitlet 21 § LEK om 
hemlig teleövervakning, i brottsbalken, närmare bestämt 20 kapitlet 3 § brottsbalken om brott 
mot tystnadsplikten. Straffskalan innehåller böter och fängelse upp till ett år. Begås gärningen 
av oaktsamhet utdöms böter och i ringa fall döms ej till ansvar, se 20 kapitlet 3 § andra 
stycket BrB. Tystnadsplikten träffar även andra aktörer, exempelvis den som leverantören 
anlitat för att lagra uppgifterna.512 

4.3.3 Bestämmelserna om tillsyn  
I samband med att datalagringsdirektivet införlivades i svensk rätt fick Post- och telestyrelsen 
(PTS) i uppgift att bedriva tillsyn över leverantörernas lagring av uppgifter. I den mån 
uppgifterna utgör personuppgifter överlappar PTS och DI:s tillsynsverksamheter.513  

I 7 kapitlet LEK återfinns bestämmelserna om tillsyn. PTS har rätt att få tillträde till 
utrymmen där leverantörernas verksamhet bedrivs för kunna utöva tillsyn.514 Vidare får PTS 
förelägga den som bedriver verksamhet enligt LEK att tillhandahålla upplysningar och 
handlingar som behövs för kontroll av lagens efterlevnad vilket får förenas med vite.515 
Föreläggande och förbud får vidare meddelas om det behövs för att en rättelse av en 
överträdelse av LEK:s bestämmelser ska kunna ske omedelbart eller inom skälig tid. Följs 
inte ett föreläggande kan detta leda till ändrade villkor för den verksamhet som bedrivs, att 
tillståndet återkallas eller till beslut om att den som bedrivit verksamheten helt eller delvis ska 
upphöra med denna, om det inte rör sig om en överträdelse av lindrigare art. Vidare kan 
ytterligare förelägganden och förbud aktualiseras.516 

Befintliga tillsynsbefogenheter ansågs i samband med införlivandet av 
datalagringsdirektivet enligt regeringen ge ett tillfredställande skydd även om 
personuppgifter kom att lagras i tredje land.517 Detta mot bakgrund av att även om en 
leverantör förlägger lagringen i tredje land gäller alltjämt en leverantörs samtliga skyldigheter 
i bestämmelserna om hur lagringsskyldigheten ska fullgöras. Vidare framhölls att 
tystnadsplikten för uppgifterna som lagras endast fick brytas av de bestämmelser som 

                                                
511 Se SOU 2007:76, s. 202. 
512 SOU 2007:76, s. 205. 
513 Prop. 2010/11:46, s. 57. 
514 Se 7 kapitlet 2 § LEK. 
515 Se 7 kapitlet 3 § LEK. 
516 Se 7 kapitlet 4-5 §§ LEK. 
517 Prop. 2010/11:46, s. 55-60. 
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framgår av 6 kapitlet 16 c § LEK. De myndigheter som avses betonades var svenska, och inte 
utländska, brottsbekämpande myndigheter.518  

4.4 Svensk praxis kring tredjelandsöverföringar 
Två stycken kammarrättsavgöranden, ett från Stockholm 2013519 och ett från Göteborg 
2014520 är i detta kapitel av särskilt intresse att titta närmare på med avseende på 
tredjelandsöverföringar och skyddsnivån för de uppgifter som ska överföras. Övrig praxis vad 
gäller PUL som kan vara av intresse i allmänhet redogörs inte för.521 Vad gäller LEK har vid 
tidpunkten för denna uppsats inte någon praxis återfunnits kring lagringsbestämmelserna i 
kapitel 6, utöver beslutet om begäran av förhandsavgörande som Kammarrätten i Stockholm 
framställt hos EU-domstolen i målet mellan Tele2 och PTS i april 2015.  

De två kammarrättsavgöranden rörde bägge offentlig upphandling och där krav 
uppställts på att känsliga personuppgifter endast tilläts göras tillgängliga i länder som var 
medlemmar i EU eller EES eller som EU-kommissionen bedömt ha en adekvat skyddsnivå 
för personuppgifter, respektive att personuppgifter endast fått överföras till tredje land som 
godkänts av EU-kommissionen eller som anslutit sig till dataskyddskonventionen.  

I det första målet konstaterade Kammarrätten i Stockholm att de av EU-kommissionen 
godkända standardavtalsklausulerna tillhandahöll ett avtalsrättsligt skydd genom att 
leverantörerna vid skadeståndsansvar förband sig att upprätthålla skyddet för personuppgifter 
både gentemot den vars personuppgifter som registreras samt den som upphandlingen sker 
gentemot. Ett offentligrättslig skydd i placeringslandet ifråga saknades dock vilket ansågs 
föranleda svårigheter med att upprätthålla det avtalsrättsliga skyddet. Vidare saknades 
straffansvar ifall personuppgifterna skulle behandlas felaktigt. En lika hög skyddsnivå som 
uppställs inom ramen för upphandlingen kunde därför inte ges av 
standardavtalsklausulerna.522  

I relation till dataskyddskonventionen ansågs länder som anslutit sig till konventionen 
uppfylla kravet på adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Att inte möjliggöra för 
överföringar till länder som anslutit sig till dataskyddskonventionen ansågs således inte vara 
ett acceptabelt krav i upphandlingen då det stred mot proportionalitetsprincipen.523  

Noterbart är att kammarrätten i samband med frågan om dataskyddskonventionen 
framhöll att denna erbjöd ett verkningsfullt skydd för personuppgifterna, särskilt i form av 
nationell lagstiftning med krav på sanktioner och rättsmedel samt oberoende 
tillsynsmyndigheter. Hänvisning gjordes även till förarbetena i proposition 1997/98:44 som 
redogjorts för ovan. Emellertid föreligger det som sagt en skillnad mellan om en stat anslutit 
sig både till konventionen och tilläggsprotokollet eller enbart konventionen. Det är genom 
tilläggsprotokollet som kravet på oberoende tillsynsmyndigheter nämligen återfinns. Att 
hänvisa till förarbetena där ingen distinktion görs mellan konventionen och 
                                                
518 Prop. 2010/11:46, s. 60. 
519 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 8972-12.  
520 Kammarrätten i Göteborg, mål nr: 3931-13.  
521 Se exempelvis Öman & Lindblom, Personuppgiftslagen (15 oktober 2015 Zeteo) för en ingående redogörelse 
samt SOU 2004:6.  
522 S. 7-8 i domen. 
523 S. 8-9 i domen. 
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tilläggsprotokollet blir därför något märkligt samtidigt som den oberoende tillsynen 
framhålls, vilket illustrerar den problematik som finns i 34 § andra stycket PUL.   

I det andra kammarättsavgörandet från Göteborg framhölls att det fanns väsentliga 
skillnader i skyddsnivån mellan ett avtalsrättsligt grundat skydd med skadestånd som 
sanktion och ett offentligrättsligt grundat skydd i ett land som godkänts av EU-kommissionen 
eller som anslutit sig till dataskyddskonventionen. Att ställa högre krav för att uppnå det 
eftersträvade skyddet i upphandlingen ansågs därför kunna vara en nödvändig åtgärd.524 
Kammarrätten framhöll även att medlemsstaterna visserligen ska tillåta överföringar av 
personuppgifter till tredje land med stöd av den personuppgiftsansvariges egen bedömning av 
skyddsnivån i det aktuella tredje landet. Emellertid utgjorde detta en möjlighet och inte en 
skyldighet för medlemsstaterna. Den personuppgiftsansvarige kunde därför avstå från att göra 
en egen bedömning och istället förlita sig på tredjelandsöverföringar som godkänts av EU-
kommission eller till länder som anslutit sig till dataskyddskonventionen.525 

Utifrån dessa mål kan slutsatsen dras att standardavtalsklausuler som innebär att 
tillräckliga garantier ställs inte ansetts ge ett tillräckligt skydd för de personuppgifter som 
varit föremål för de potentiella överföringarna och att detta kan utgöra ett proportionerligt 
krav i ett upphandlingssammanhang. Vidare illustreras den sammanblandning i svensk rätt 
som sker mellan datasskyddskonventionen och dess tilläggsprotokoll som en 
sammanhängande entitet i det första kammarrättsavgörandet.  

4.4.1 Något om det pågående målet mellan Tele2 och PTS 
Kammarrätten i Stockholm har i ett pågående mål mellan Tele2 och PTS begärt ett 
förhandsavgörande från EU-domstolen om den svenska datalagringen.526 Kammarrätten i 
Stockholm har ställt frågan om de nuvarande svenska lagringsbestämmelserna i 6 kapitlet 
LEK är förenliga med artikel 15.1 i e-Privacy direktivet samt artiklarna 7, 8 och 52.1 i EU-
stadgan. Om så inte anses vara fallet undrar kammarrätten om lagringen ändå kan vara 
tillåten givet vissa premisser, däribland om krav på säkerhet regleras så som de beskrivits i 
begäran om förhandsavgörande. Bland de uppräknade krav nämns särskilt att det i svensk rätt 
saknas bestämmelser om var lagringen av de insamlade uppgifterna får ske.527  

Förvaltningsrätten i Stockholm hade dessförinnan gjort bedömningen att reglerna i 7 
kapitlet LEK möjliggjorde en tillfredsställande oberoende myndighetskontroll för att 
säkerställa ett effektivt skydd mot riskerna för missbruk och otillåten tillgång till eller 
användning av uppgifterna. En reglering om i vilket land uppgifterna fick lagras skulle i viss 
mån förtydliga och höja säkerheten, avsaknaden av en sådan reglering skulle däremot inte 
medföra en sådan låg säkerhet för uppgifterna att lagringen borde upphöra.528 

Hur EU-domstolen kommer att bedöma avsaknaden av bestämmelser om vart lagringen 
får ske i svensk rätt blir av stort intresse för framtida forskning kring den problematik som 
aktualiseras i denna uppsats.  

                                                
524 S. 6-7 i domen. 
525 S. 7-8 i domen. 
526 Kammarrätten i Stockholm, mål nr: 7380-14.  
527 Se p. 41 i målet.  
528 Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr: 14891-14, s. 27-28. 
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4.5 Särskilt om utredningarna efter 
datalagringsdirektivets ogiltigförklarande 

Efter att datalagringsdirektivet ogiltigförklarades i de förenade målen Digital Rights Ireland 
och Seitlinger m.fl. har två utredningar närmare undersökt frågan om krav på lagring inom 
EU. Den ena är Ds 2014:23, Datalagring, EU-rätten och svensk rätt, och den andra SOU 
2015:31, Datalagring och integritet. 

I Ds 2014:23 konstaterades att den största risken för uppgifter som lagras i tredje land 
fanns i samband med s.k. ändamålsglidning. Om en leverantör lagrar uppgifterna på en server 
på en annan stats territorium, dvs. inom en annan stats jurisdiktion, kan leverantören bli 
tvungen att lämna ut uppgifterna till utländska myndigheter som begär tillgång till dessa med 
stöd av nationell lagstiftning. Detsamma gäller om ett personuppgiftsbiträde anlitats som är 
verksamt i tredje land. Ett biträde kan nämligen inte värja sig mot en lagstadgad förpliktelse 
genom att åberopa att uppgifter får hanteras endast på instruktion av den 
personuppgiftsansvarige.529 Den vidare spridningen av uppgifterna blir på så viss helt 
beroende av lagstiftningen i det land som uppgifterna lagras i.530  

Artikel 29-gruppen har även de uttalat sig om problematiken med överordnad 
lagstiftning, och konstaterat att en stats befogenheter att kräva att uppgifter utlämnas måste 
beaktas inom ramen för den mer allmänna bedömningen om ett land når upp till kravet på en 
adekvat skyddsnivå.531 I ett avtalssammanhang framhölls dock svårigheten med att ett tredje 
lands allmänna rättsregler kan innehålla krav på att en uppgiftsmottagare i vissa fall ska 
lämna ut uppgifter till staten, rättsregler som kan ha företräde framöver villkoren i ett avtal 
som uppgiftsmottagaren ingått.532  

Vad gäller registerförare, eller personuppgiftsbiträde med PUL:s terminologi, framgår 
av artikel 16 i dataskyddsdirektivet att dessa endast får behandla uppgifter enligt instruktion 
från den registeransvarige, personuppgiftsansvarige med PUL:s terminologi, om han inte är 
skyldig att göra det enligt lag.533 Uppgiftsutlämning begränsas dock av artikel 13 i direktivet 
till vad som är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle. Emellertid är det ingen självklarhet att 
en motsvarande begränsning behöver finns i ett tredje land. Artikel 29-gruppen konstaterade 
att det inte fanns någon enkel lösning på problemet och att det lade ”begränsningarna med en 
avtalsreglering i öppen dager”.534 Artikel 29-gruppen drog därför slutsatsen att länder där de 
statliga myndigheternas befogenheter att begära information går utöver vad som är vedertaget 
enligt internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter inte kunde klassas som 
säkra mottagarländer vid avtalsreglerade lösningar för överföringar av personuppgifter.535 

I Ds 2014:23 konstaterades att risken för ändamålsglidning generellt sett torde öka om 
lagringen skedde i tredje land, samt i länder som inte har en adekvat skyddsnivå i jämförelse 
med länder som lever upp till denna standard. Enligt utredning talade mycket för att ett krav 

                                                
529 Ds 2014:23, s. 96. 
530 Ds 2014:23, s. 96-97. Jfr 6 kapitlet 16 c § LEK. Se även SOU 2007:76.  
531 WP 12, s. 19. 
532 WP 12, s. 19. 
533 WP 12, s. 19. 
534 WP 12, s. 19-20.  
535 WP 12, s. 21. 



 68 

borde införas på lagring av uppgifter inom EU eller EES.536 Visserligen skulle ett 
överföringsförbud till tredje land hamna i konflikt med främst EU-kommissionens beslut om 
adekvat skyddsnivå i tredje land. Utredningen menade dock att ett förbud skulle kunna 
motiveras mot bakgrund av lagringens art, omfattning och varaktighet då den utgjorde ett så 
långtgående ingrepp i den personliga integriteten att säkerhetskraven medförde att 
uppgifterna inte fick föras över till tredje land.537  

I SOU 2007:76, Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning, framhölls de 
avsevärda komplikationer som gäller rikets säkerhet samt för den personliga integriteten om 
uppgifterna lagras i ett annat land. På EU-nivå framhöll dataskyddsdirektivets grundläggande 
princip om det fria flödet av personuppgifter. Att förhindra att uppgifterna lagras i ett annat 
land inom unionen ansågs följaktligen vara oförenligt med denna princip. Vidare lyftes det 
fram att andra EU-länder inte infört någon begränsning av överföringar av uppgifter som 
samlats in i enlighet med datalagringsdirektivet för lagring i andra EU medlemsstater. 
Reglerna i PUL, som redogjorts för ovan, ansågs vara tillräckligt för att säkerställa skyddet 
för den enskildes personliga integritet.538  

En viss paradox vad gäller skyddet för den nationella säkerheten kan här skönjas då det 
grundläggande syftet med att samla in de uppgifter som omnämns i 6 kapitlet 16 a § LEK är 
att bekämpa allvarlig brottslighet, främst i form av organiserad sådan samt terrorism539, varav 
inte minst den senare definitivt faller in under kategorin nationell säkerhet eller rikets 
säkerhet. Att uppgifter som samlas in med stöd av 6 kapitlet 16 a § LEK inte omgärdas av ett 
förbud mot överföringar till andra länder, vilket gör att de uppgifter av stor betydelse för 
nationell säkerhet riskerar att bli åtkomliga i länder där uppgifterna lagras, ter sig därför 
motsägelsefullt.  

En distinktion får här dock göras mellan å ena sidan uppgifter som andra stater kan få 
åtkomst till genom tvångsmedel som regleras i lag i tredje land gentemot leverantörer som är 
lagringsskyldiga enligt LEK vilket kan utgöra en potentiell risk för nationell säkerhet och, å 
andra sidan det hot som enskilda individer eller grupper kan utgöra mot staten i sig. Måhända 
kan det argumenteras för att det inte utgör en paradox då riskerna kommer från olika aktörer, 
emellertid är det den nationella säkerheten som utgör själva skyddsobjektet i de bägge 
scenarierna. 

I SOU 2015:31 betonades att EU-domstolens resonemang i domen i de förenade målen 
Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. om avsaknaden av krav på lagring av de insamlade 
uppgifterna inom unionen i första hand inte rörde att detta i sig utgjorde ett problem utan 
istället de konsekvenser som detta förde med sig i form av möjligheterna att utöva oberoende 
myndighetskontroll. Så länge som denna är garanterad finns inget problem med att lagra 
uppgifterna utanför EU eller EES.540 

I utredningen framhölls att anmälningspliktiga leverantörers skyldigheter enligt LEK 
gällde även om lagringen förlades utomlands. Angående PTS möjligheter för att bedriva en 
effektiv tillsyn framhöll utredningen att tillsynsmyndighetens befogenhet att bedriva 

                                                
536 Ds 2014:23, s. 97-98.  
537 Ds 2014:23, s. 98. 
538 SOU 2007:76, s. 198. 
539 Jfr skäl 9 i preambeln till datalagringsdirektivet.  
540 SOU 2015:31, s. 178. 
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inspektion i praktiken endast kan utövas i Sverige. Övriga befogenheter som PTS har till sitt 
förfogande torde dock inte förändras om lagringen sker i tredje land, således ansågs PTS ha 
vissa möjligheter att bedriva en aktiv och ändamålsenlig tillsynsverksamhet även i tredje 
land.541 Inom ramen för bedömningen om en adekvat skyddsnivå föreligger i tredje land 
framhölls att det borde krävas att ett tredje land har inrättat någon form av system med 
fristående myndighetskontroll för att skyddsnivån ska anses vara adekvat. Sammantaget 
kunde således den oberoende myndighetskontrollen anses vara garanterad även vid lagring i 
tredje land mot bakgrund av PTS befogenheter samt om en adekvat skyddsnivå konstaterats 
för de lagrade uppgifterna. Att DI har ett ansvar för att bedriva tillsyn över 
tredjelandsöverföringar framhölls även i detta sammanhang.542  

Vidare framhöll utredningen att risken för ändamålsglidning som togs upp i Ds 2014:23 
begränsades i och med att en av de centrala principerna vid bedömningen om en adekvat 
skyddsnivå föreligger eller inte är principen om avgränsning av ändamålet.543  

Utredningen menade även att ett generellt förbud mot överföringar som lagras i 
enlighet med de svenska datalagringsreglerna ansågs vara ett ohållbart resonemang. Detta 
mot bakgrund av den individuella prövning som ska göras i varje enskilt fall med beaktande 
av en rad omständigheter samt att ett land kan anses ha ett adekvat skydd för vissa uppgifter 
men inte för andra.544 Att EU-kommissionens beslut om en adekvat skyddsnivå dessutom är 
generellt utformade talade för att EU-kommissionens beslut gäller för alla typer av 
överföringar. Vidare förutsätts att om en överföring hindras, när ett sådant beslut föreligger, 
att detta utgör en tillfälligt förfarande som följs av ett särskilt förfarande där EU-
kommissionen ska underrättas.545  

Det ansågs mindre sannolikt att EU-domstolens dom kunde tolkas som att en adekvat 
skyddsnivå enligt dataskyddsdirektivet inte var tillräcklig för de lagrade uppgifterna.546 

I sitt remissyttrande avseende betänkande i SOU 2015:31 framhöll PTS att det i 
praktiken saknades möjligheter att rent praktiskt kontrollera att lagringen sker i enlighet med 
de svenska reglerna när denna inte sker på svenskt territorium, i synnerhet för att kontrollera 
efterlevnaden av de särskilda informationssäkerhetsbestämmelserna i LEK.547 

PTS ansåg även att sedan datalagringsdirektivet upphävdes fanns inte heller några 
harmoniserade regler om vare sig lagringen av uppgifterna eller om informationssäkerheten 
som omgärdar dessa. Inte heller vad gällde de harmoniserade regler som alltjämt finns 
avseende integritetsskydd och behandling av uppgifter finns det något etablerat system för att 
erhålla bistånd med tillsyn av en myndighet i en annan medlemsstat.548 

PTS betonade även att mot bakgrund av EU-domstolens resonemang avseende den 
garanterade oberoende myndighetskontrollen i enlighet med artikel 8.3. i EU-stadgan549, att 
det inte kunde hållas för osannolikt att EU-domstolen menade just att EU-kommissionens 

                                                
541 SOU 2015:31, s. 179. 
542 SOU 2015:31, s. 179. 
543 SOU 2015:31, s. 180.  
544 SOU 2015:31, s. 180-181.  
545 SOU 2015:31, s. 181.  
546 SOU 2015:31, s. 181-182.  
547 PTS Yttrande avseende betänkandet ”Datalagring och integritet” (SOU 2015:31), s. 4-5. 
548 PTS Yttrande avseende betänkandet ”Datalagring och integritet” (SOU 2015:31), s. 5. 
549 Se p. 68 i domen. 
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beslut om adekvat skyddsnivå i tredje land inte var tillräckliga för den känsliga behandlingen 
av uppgifter som datalagring av de nämnda uppgifterna innebär.550  

Av vikt är även PTS utläggning om att EU-kommissionens beslut om adekvat 
skyddsnivå tar sikte på en skyddsnivå som generellt råder för behandling av personuppgifter 
inom EU. I svenskt rätt har det dock införts en särskild bestämmelse i och med 6 kapitlet 3 a 
§ LEK, se kapitel 4.3.1, då skyddet för de lagrade uppgifterna i enlighet med de generella 
säkerhetskraven eller de mer specifika som råder för elektroniska kommunikationstjänster 
inte ansetts tillräckliga.551 PTS framhöll även att i vissa medlemsstater hade krav på nationell 
lagring gjorts gällande, bl.a. i Grekland.552 

PTS valde även att kommentera den inverkan på den nationella säkerheten som 
lagringen av uppgifter i tredje land kunde medföra. I de flesta länder förekom hemlig 
inhämtning av uppgifter och detta skulle kunna komma att omfatta de uppgifter som lagras 
med stöd av 6 kapitlet 16 a § LEK. PTS menade att det var rimligt att anta att den som 
hanterar lagringen i det tredje landet normalt saknar rättsliga möjligheter att lämna 
upplysningar om att sådan inhämtning sker, vare sig till svenska myndigheter eller 
uppdragsgivare. Då lagringen av uppgifter även omfattar nyckelpersoner inom statsväsendet 
och näringslivet menade PTS att detta kunna medföra betydande risker för den nationella 
säkerheten.553  

Det ska även i detta sammanhang nämnas att DI i sitt remissyttrande avseende SOU 
2015:31 konstaterade att utredningens slutsats om att den oberoende myndighetskontrollen 
sammantaget får anses vara garanterad, även i förhållande till leverantörer som väljer att lagra 
uppgifter utanför EU eller EES, kunde ifrågasättas. Utifrån sitt eget som PTS perspektiv, i 
egenskap av tillsynsmyndigheter, menade DI att de reella möjligheterna till att bedriva 
effektiv tillsyn över uppgifter som lagras i tredje land var mycket begränsade.554  

Kontrasten mellan å ena sidan utredningens ståndpunkt i SOU 2015:321 och, å andra 
sidan tillsynsmyndigheterna i fråga är onekligen påtagliga.  

4.6 Sammanfattning  
I kapitlet har visats hur den personliga integriteten i svensk rätt i viss utsträckning omfattas 
av grundlagsskyddet, och att det rör sig om en relativ rättighet som kan inskränkas i likhet 
med Europakonventionens artikel 8 och artiklarna 7 och 8 i EU-stadgan. Redogörelsen för 
PUL har belyst hur reglerna i dataskyddsdirektivet i huvudsak införlivats i svensk rätt. Vad 
gäller tredjelandsöverföringar har framhållits problematiken med att dessa utan vidare tillåts 
till stater anslutna till dataskyddskonventionen i svensk rätt, oavsett om dessa även har 
anslutit sig till tilläggsprotokollet till konventionen eller inte. Tilläggsprotokollet innehåller 
bl.a. krav på en oberoende tillsynsmyndighet vilket konventionen inte gör. Problematiken har 
även berörts i den praxis som behandlats. I samband med detta har även de svagheter som 

                                                
550 PTS Yttrande avseende betänkandet ”Datalagring och integritet” (SOU 2015:31), s. 5. 
551 PTS Yttrande avseende betänkandet ”Datalagring och integritet” (SOU 2015:31), s. 6. Se även prop. 
2010/11:46, s. 52-55. 
552 PTS Yttrande avseende betänkandet ”Datalagring och integritet” (SOU 2015:31), s. 6. 
553 PTS Yttrande avseende betänkandet ”Datalagring och integritet” (SOU 2015:31), s. 6-7. 
554 Datainspektionens yttrande avseende betänkandet ”Datalagring och integritet” (SOU 2015:31), s. 3-4. 
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finns vad gäller skydd för den personliga integriteten vid användandet av 
standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföringar berörts.  

Genomgången av PUL har också visat på DI:s möjligheter att utöva tillsyn och bl.a. 
befogenheten att utfärda vite, samt de sanktioner och straffrättsliga åtgärder som kan 
aktualiseras vid olovliga tredjelandsöverföringar. 

Av den redogörelse som gjorts av LEK framgår att i svensk rätt infördes särskilda krav 
på säkerhet för de uppgifter som lagras med stöd av det sedermera ogiltigförklarade 
datalagringsdirektivet. Det har även belysts hur de svenska lagringsbestämmelserna på vissa 
punkter går längre än vad direktivet krävde. PTS möjligheter att utöva tillsyn har också 
berörts och exempelvis möjligheterna att utfärda förelägganden förenade med vite. I den mån 
personuppgifter behandlas inom ramen för LEK gäller bestämmelserna om skadestånd och 
rättelse i PUL. I den mån uppgifterna utgör personuppgifter överlappar också PTS och DI:s 
tillsynsverksamheter. Det har också visats att eftersom lagringsskyldigheten i LEK ska 
fullgöras av den som är anmälningspliktig enligt lagen, kommer uppgifterna alltid att lagras 
inom ramen för en näringsverksamhet. Både det straffrättsliga ansvaret i PUL kan således 
aktualiseras samt reglerna om företagsbot och förverkande för näringsidkare i brottsbalken. 
Vidare har brott mot tystnadsplikten som föreskrivs i LEK för de lagrade uppgifterna berörts.  

Slutligen har de argument som presenterats för och emot krav på lagring inom EU av de 
uppgifter som lagras med stöd av LEK redogjorts för utifrån de utredningar som gjorts efter 
att datalagringsdirektivet ogiltigförklarades. Svårigheterna att bedriva tillsyn i tredje land som 
framhållits av PTS har också belysts. Vidare har tredjelandsöverföringar av de uppgifter som 
lagras med stöd av LEK visat sig kunna vara problematiskt ur ett nationellt 
säkerhetsperspektiv, utöver risken för integritetskränkningar.  
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5 Utmaningar och problem  
I kapitlet behandlas närmare de utmaningar och problem som i de föregående kapitlen 
belysts. Kapitlet är indelat enligt följande. Inledningsvis behandlas möjligheterna till 
oberoende myndighetskontroll och utövandet av denna. Utifrån de olika möjligheter som står 
till buds för tredjelandsöverföringar behandlas sedan de problem som finns med de olika 
tillvägagångssätten. Därefter analyseras möjligheterna till att eventuellt införa ett förbud mot 
tredjelandsöverföringar av de uppgifter som lagras med stöd av 6 kapitlet 16 a § LEK. I 
kapitlet besvaras slutligen uppsatsens frågeställning och avslutande reflektioner görs.  

5.1 Möjligheterna till oberoende myndighetskontroll  
Av den tidigare framställningen framgår att en klar diskrepans finns vad gäller möjligheterna 
till att bedriva en oberoende tillsyn mellan å ena sidan främst PTS i egenskap av 
tillsynsmyndighet för LEK och, å andra sidan uttalanden i förarbetena samt i den större 
utredningen efter att datalagringsdirektivet ogiltigförklarats.555 

I huvudsak är det möjligheten att genomföra inspektion som står i fokus då det är denna 
möjlighet som går om intet om lagring sker utanför svenskt territorium, och om detta kan 
uppvägas för eller inte. Situationen aktualiseras således både om lagringen sker inom EU 
eller EES eller i tredje land. 

EU-domstolen har mot bakgrund av artikel 8.3 i EU-stadgan flertalet gånger 
understrukit tillsynsmyndigheternas väsentliga funktion för upprätthållandet av rätten till 
skydd av personuppgifter. Emellertid har i denna praxis, som det redogjorts för ovan, de 
oberoende datatillsynsmyndigheternas roll behandlats främst i relation till 
dataskyddsdirektivet. Undantaget är EU-domstolens uttalande i de förenade målen Digital 
Rights Ireland och Seitlinger m.fl. I det nämnda målet gjorde EU-domstolen en direkt 
hänvisning till målet Kommissionen mot Österrike556 som behandlade just 
tillsynsmyndigheternas roll under dataskyddsdirektivet. Kopplingen mellan direktiven vad 
avser tillsynsmyndigheternas roll och viktiga funktion har således berörts i EU-domstolens 
praxis.  

Detta kommer inte som någon överraskning sett till den nära kopplingen som existerar 
mellan dataskyddsdirektivet, e-Privacy direktivet och det numera ogiltigförklarade 
datalagringsdirektivet i den mån personuppgifter berörs. Något som ofta är fallet vad gäller 
de uppgifter som lagras med stöd av LEK. Vidare fanns inga närmare bestämmelser angivna 
om tillsynsmyndigheter befogenheter i datalagringsdirektivet och återfinns inte heller i e-
Privacy direktivet. Noterbart är även i svensk rätt hur PTS och DI:s tillsynsansvar överlappar 
när tredjelandsöverföringar av uppgifter som lagras med stöd av LEK aktualiseras. 

Resonemanget nedan baseras således på att EU-domstolens praxis avseende 
tillsynsmyndigheternas roll och funktion, som kommit till uttryck inom ramen för 
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dataskyddsdirektivet, är applicerbar i den mån tillsyn utövas över bestämmelser i nationell 
rätt som tillkommit mot bakgrund av det numera ogiltigförklarade datalagringsdirektivet.  

5.1.1 Oberoende myndighetskontroll inom EU eller EES 
PTS har framhållit, som redogjorts för ovan, att det inte finns något etablerat förfarande för 
att erhålla bistånd från en annan tillsynsmyndighet avseende ett enskilt tillsynsärende enligt 
de regler som alltjämt är harmoniserade med avseende på integritetsskydd och behandling av 
uppgifter. Detta utöver att datalagringsdirektivets upphävande medfört att några 
harmoniserade regler för de uppgifter som lagras i svensk rätt med stöd av LEK inte finns.557 
Någon distinktion i kritiken har således inte gjorts mellan lagring som sker inom EU eller 
EES eller i tredje land. 

Det ter det sig dock rimligt att en distinktion mellan å ena sidan EU- eller EES-länder 
och, å andra sidan tredje land måste göras vad gäller tillsynsmyndigheternas 
samarbetsmöjligheter. EU-domstolens dom i målet Weltimmo berörde uttryckligen vikten av 
att en tillsynsmyndighet i en medlemsstat kan anmoda en tillsynsmyndighet i en annan 
medlemsstat, när den förstnämnda tillsynsmyndigheten inte har möjlighet att vidta åtgärder, 
för att de grundläggande rättigheterna inte ska kunna kringgås i enlighet med artikel 28.6 i 
dataskyddsdirektivet.  

Utifrån den information som PTS får av en anmodad tillsynsmyndighet i en annan 
medlemsstat inom unionen finns det inget som förhindrar att PTS sedan fullt ut tillämpar de 
svenska reglerna gentemot anmälningspliktiga leverantörer verksamma i Sverige, vilka är 
skyldiga att lagra uppgifter enligt LEK och som gör detta utanför Sverige. I den utsträckning 
de lagrade uppgifterna utgör personuppgifter, vilket de ofta gör558, finns det således stöd för 
denna argumentation med stöd av bestämmelserna i dataskyddsdirektivet samt PUL. I 
praktiken sedermera hur själva uppdelningen av arbetet med inhämtandet av informationen 
sker mellan PTS och DI då tillsynen här överlappar är en annan fråga, det väsentliga är att 
möjligheten finns.  

EU-domstolen talade vidare just om vikten av lagring inom unionen i de förenade 
målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl., vilket klart talar för att de uppgifter som 
lagras med stöd av LEK ska kunna överföras till länder inom EU eller EES. Ett krav på 
nationell lagring skulle även stå i skarp kontrast mot syftet med dataskyddsdirektivet och i 
förlängningen EU samarbetets grundläggande principer. 

Att det inte finns något etablerad förfarande, såsom PTS framhållit, medför inte att det 
inte är möjligt att erhålla bistånd med ett enskilt tillsynsärende i en annan medlemsstat, även 
om detta givetvis är något som bör ordnas på ett bättre sätt och vittnar om praktiska 
svårigheter med att bedriva tillsynen. Den nya dataskyddsreformen, och särskilt den nya 
allmänna uppgiftsskyddsförordningen, blir här av intresse att studera närmare när den 
formellt har antagits och hur samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna där kommer att 
regleras.  

Slutsatsen av detta blir att krav på nationell lagring för de uppgifter som lagras enligt 
LEK anses sakna bäring. Genom att en tillsynsmyndighets möjligheter att utföra inspektion är 
                                                
557 Dvs. dataskyddsdirektivet och e-Privacy direktivet.  
558 Se kapitel 1.2.  
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begränsade till respektive medlemsstats territorium följer att denna befogenhet endast kan 
fullgöras med hjälp av andra tillsynsmyndigheter inom EU eller EES, annars skulle 
personuppgifter inte kunna överföras inom EU eller EES utan att den oberoende 
myndighetskontrollen åsidosattes.  

5.1.2 Oberoende myndighetskontroll i tredje land 
Eftersom PTS likväl inte kommer att kunna utöva tillsyn i form av inspektion på plats inom 
EU eller EES uppstår frågan om inte kravet på oberoende myndighetskontroll skulle kunna 
säkras, på samma vis som det görs inom ramen för EU eller EES, i form av tillräckliga krav i 
den mån en adekvat skyddsnivå ska uppnås i tredje land? I SOU 2015:31 har det framhållits 
just att EU-domstolens resonemang ska tolkas som att det inte är avsaknaden av ett krav på 
lagring inom EU i sig som var problemet med datalagringsdirektivet utan konsekvenserna 
som detta förde med sig. 
 

5.1.2.1 Innebörden av en adekvat skyddsnivå               
Efter EU-domstolens dom i målet Schrems kan det konstateras att med en adekvat skyddsnivå 
avses en väsentligt likvärdig skyddsnivå som den som föreskrivs enligt 
dataskyddsdirektivet.559 Av redogörelsen i kapitel 3.4.3.2 står det klart att en kärna av 
dataskyddsprinciper ska vara uppfyllda samt att tillräckliga förfarande- och 
skyddsmekanismer ska finnas på plats för att det ska vara tal om en adekvat skyddsnivå. 
Kraven ska ställas högre ju känsligare uppgifter det rör sig om.  

Om det inom ramen för tillräckliga förfarande- och skyddsmekanismer återfinns 
specifika krav på att den tillsyn som bedrivs i tredje land som gör det möjligt för ett liknande 
samarbete som finns inom EU eller EES, vad gäller exempelvis att möjligheten att kunna 
anmoda en tillsynsmyndighet att vidta åtgärder, får anses vara något ovisst. Rimligen kan 
dock krav ställas på att så ska vara fallet om det ska röra sig om väsentligt likvärdig 
skyddsnivå för de uppgifter som lagras med stöd av LEK.  

En central aspekt i bedömningen om en adekvat skyddsnivå föreligger eller inte är att 
en individuell prövning ska göras. Det står även klart att uppgifternas art, de avsedda 
ändamålen samt varaktigheten av behandlingarna är några av de faktorer som särskilt ska 
beaktas. Att det just rör sig om en speciell art av uppgifter som lagras med stöd av LEK, som 
dessutom ska lagras under en lång period, medför rimligen att högre krav kan ställs på att 
skydds- och förfarandemekanismer i ett presumtivt tredje land. 6 kapitlet 3 a § LEK 
varigenom förhöjda krav enligt svensk nationell rätt råder för skydd och säkerhet för de 
uppgifter som lagras enligt 6 kapitlet 16 a § LEK inverka rimligen därför på bedömning om 
en adekvat skyddsnivå ska anses föreligga för dessa uppgifter. En adekvat skyddsnivå kan, 
som redogjorts för ovan, mycket väl konstateras för behandling av vissa uppgifter i ett land 
men inte för andra. Att de uppgifter som lagras med stöd av LEK aldrig skulle kunna 
överföras till tredje land p.g.a. att en adekvat skyddsnivå inte uppnås blir dock svårförenligt 
med en individuell prövning. I vissa stater skulle skyddet kunna anses vara fullgott, i andra 
inte.  
                                                
559 Se kapitel 3.4.3.4. 
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Medlemsstaterna har även att rätta sig efter EU-kommissionens beslut om att en 
adekvat skyddsnivå råder i tredje land, även om målet Schrems demonstrerat möjligheterna 
att ifrågasätta ett sådant beslut och att få till stånd en prövning av EU-domstolen. Som 
redogjorts för är EU-kommissionens beslut utformade på ett sådant sätt att de ska gälla för 
alla former av överföringar, eventuella avbrott syftar till att vara av tillfällig karaktär. Fog 
finns därför att utifrån EU-domstolens dom i de förenade målen Digital Rights Ireland och 
Seitlinger m.fl. ha ett kritiskt förhållningssätt till de rådande besluten om adekvat skyddsnivå 
och huruvida deras allmänna utformning verkligen passar för exempelvis de uppgifter som 
samlas in med stöd av LEK. EU-kommissionen har även att regelbundet kontrollera att ett 
land alltjämt lever upp till kravet på en adekvat skyddsnivå.560  

Utöver de fall när EU-kommissionen beslutat om en adekvat skyddsnivå måste 
emellertid prövningen vidtas av den register- eller personuppgiftsansvarige om en sådan 
skyddsnivå föreligger eller inte. Som framgår av redogörelsen i kapitel 4.2.1 finns inget krav 
på förhandskontroll för tredjelandsöverföringar för de datalagrade uppgifterna med stöd av 
LEK i den mån de utgör personuppgifter. Kammarrätten i Göteborgs avgörande, som 
redogjorts för ovan, och den upphandling som var aktuell i målet illustrerar den svåra 
bedömning flertalet register- eller personuppgiftsansvariga står inför, vilket i praktiken kan 
medföra att de just drar sig för denna risk mot bakgrund av de sanktioner som riskeras. 
Särskilt mot bakgrunden av den typ av uppgifter som lagras med stöd av LEK. 

Alternativet med att införa ett generellt förbud för överföring till tredje land av de 
lagrade uppgifterna med stöd av LEK skulle vara möjligt om uppgifterna som lagras anses 
var så integritetskänsliga att ett undantag från systemet med en adekvat skyddsnivå ska 
uppfattas som det krav som EU-domstolen uppställde för de datalagrade uppgifterna. Mer om 
detta följer efter genomgången presentationen om ett krav på en oberoende tillsynsmyndighet 
kan tolkas in inom ramen för en adekvat skyddsnivå, risken för ändamålsglidning samt 
möjligheterna att tillämpa undantagen från artikel 25 i dataskyddsdirektivet för att överföra 
personuppgifter. 

5.1.2.1.1 Krav på en oberoende tillsynsmyndighet inom ramen för en 
adekvat skyddsnivå? 

Generaladvokaten i målet Schrems var av uppfattningen att ett krav på oberoende 
tillsynsmyndighet i tredje land skulle ställas inom ramen för en adekvat skyddsnivå.561 
Utredningen SOU 2015:31 menade att i och med att skyddskraven kan ställas högre ju 
känsligare uppgifter det rör sig om enligt de principer som ligger till grund för om adekvat 
skyddsnivå ska anses råda, kunde krav på någon form av system med oberoende 
myndighetskontroll ställas upp för de datalagrade uppgifterna. Artikel 29-gruppen har inte 
uppställt något krav på oberoende tillsynsmyndighet i tredje land för att det ska röra sig om 
en adekvat skyddsnivå. EU-domstolen uttalade sig inte närmare i frågan i målet Schrems, en 
dom som meddelades efter att datalagringsdirektivet hade ogiltigförklarats. 

Risken med ett generellt krav på en oberoende tillsynsmyndighet i tredje land likt det 
krav som stipuleras i dataskyddsdirektivet är att det skulle leda till en alltför stelbent 

                                                
560 Se kapitel 3.4.3.4. 
561 Se kapitel 3.4.3.4. 
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bedömning om en adekvat skyddsnivå föreligger eller inte i allmänhet. I grund och botten är 
detta återigen en individuell prövning, något som talar för att ett sådant uttryckligt krav inte 
kan läsas in i dataskyddsdirektivet. Motargumentet blir att en oberoende tillsynsmyndighet är 
ett så pass grundläggande villkor att en adekvat skyddsnivå helt enkelt medför krav på en 
oberoende tillsynsmyndighet för att uppgifter ska få överföras till tredje land. Det kan i sin tur 
kritiseras för att det försvårar för överföringar av personuppgifter genom att påtvinga tredje 
länder en EU-rättslig norm som inte tar tillräcklig hänsyn till andra länders rättsordningar.  

Utifrån EU-domstolens dom i målet Weltimmo kan det argumenteras för att ett krav på 
en oberoende tillsynsmöjlighet i tredje land borde vara ett krav för att kunna upprätthålla den 
skyddsnivå som domstolen betonade vikten av att upprätthålla. Likväl som EU-domstolen i 
en rent EU-rättslig kontext lägger stor vikt vid möjligheten till oberoende tillsyn i respektive 
medlemsstat är det ingen orimlig ståndpunkt att detta krav är överförbart på situationen med 
tredjelandsöverföringar för att grundläggande rättigheter inte ska kunna kringgås. 
Problematiken i Weltimmo rörde just den territoriella suveräniteten, legalitetsprincipen samt 
rättsstatsbegreppet och hur dessa principer medförde att en tillsynsmyndighet i ett land inte 
kunde utfärda sanktioner i ett annat land. Visserligen förekom målet i en renodlad EU-
kontext men problematiken är alltjämt densamma som kan aktualiseras vid en 
tredjelandsöverföring. 

Situationen är nog som sådan att tredjelandsöverföringar tillsvidare alltjämt får beaktas 
som en särskild kategori för behandling av personuppgifter, i likhet med vad EU-domstolen 
uttalat i målen Lindqvist samt Schrems, där just en adekvat skyddsnivå inte direkt kan 
översättas till ett krav på en oberoende tillsynsmyndighet inom ramen för en väsentligt 
likvärdig skyddsnivå.  

 

5.1.2.2 Risken för ändamålsglidning 
Inom ramen för den prövningen som ska göras vid bedömningen om en adekvat skyddsnivå 
ska anses råda i ett tredje land ska även statens befogenheter i tredje land att begära ut 
information beaktas. Risken för ändamålsglidning borde således kunna begränsas om en 
adekvat skyddsnivå väl konstaterats. Emellertid i de situationer när en adekvat skyddsnivå 
inte anses finnas och andra lösningar för att överföra personuppgifter till tredje land blir 
denna problematik desto svårare att komma runt.  

Vidare är det inte oproblematiskt att en stat i enlighet med vad som är vedertaget enligt 
internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter alltjämt kan anses begära ut 
uppgifterna. Att möjligheten finns är onekligen förståeligt, emellertid finns det en risk att 
stater kan komma att tolka begreppet nationell säkerhet ytterst brett. Rätten till respekt för 
privatlivet och skyddet av personuppgifter är dock inte några absoluta rättigheter. Målet 
Schrems illustrerar just denna problematik när ett beslut om adekvat skyddsnivå har funnits 
från EU-kommissionen.  

Problematiken ligger vidare i relationen till länder som det som det finns viktiga 
förbindelser med såväl politiskt som ekonomiskt, exempelvis USA, blir det onekligen svårt 
att i praktiken diktera villkoren för försvarsunderrättelsearbete eller dylikt. Målet Schrems är 
här återigen ett talande exempel på den problematik som berörs, vilket i och för sig ledde 
fram till att det avtal som fanns mellan EU och USA ogiltigförklarades. Ett nytt avtal mellan 
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EU och USA har nu visserligen förhandlats fram, det s.k. Privacy Shield, vars närmare 
innehåll ännu inte redogjorts för, vilket blir intressant att framöver undersöka närmare mot 
bakgrund av den presenterade problematiken.  

Ur ett rättighetsperspektiv ter sig ett resonemang som medför att handel och andra 
intressen premieras på bekostnad av grundläggande rättigheter märkligt, då det medför ett 
urholkande av grundläggande rättigheter. EU-kommissionens ogiltigförklarade beslut om 
överföringar av personuppgifter från EU till USA belyser dock hur denna avvägning kan ske i 
praktiken, även fast reglerna och principerna som styr tredjelandsöverföringar uppställer 
tydliga krav.  

Möjligen kan detta utgöra grund för att de uppgifter som lagras med stöd av LEK 
explicit undantas från prövningen om en adekvat skyddsnivå föreligger, sett till de särskilda 
risker som är kopplade till om dessa lagras i tredje land. I praktiken blir då kravet inte att en 
adekvat skyddsnivå ska motsvara en väsentligt likvärdig skyddsnivå, utan istället att en 
identisk skyddsnivå ska vara för handen. Detta skulle utgöra ett avsteg ifrån det idag rådande 
systemet för tredjelandsöverföringar. Det skulle annars kunna vara ett argument för att ett 
krav på förhandskontroll ska gälla för de uppgifterna som lagras med stöd av LEK mot 
bakgrund av detta resonemang. Vidare borde även rimligen lagringen inom EU eller EES 
kunna kritiseras mot bakgrund av ovanstående resonemang, vilket dock lär ha svårare att 
vinna något gehör mot bakgrund av EU-samarbetets utformning.  
 

5.1.2.3 Oberoende myndighetskontroll och undantagen från kravet 
på en adekvat skyddsnivå  

Möjligheterna att använda sig av avtalsklausuler, BCR, otvetydigt samtycke eller något av 
nödvändighetskriterierna för att överföra personuppgifter till tredje land väcker frågan om hur 
detta svarar mot kravet på oberoende myndighetskontroll i tredje land. Samtliga av dessa 
alternativ utgör avsteg från kravet på en adekvat skyddsnivå för att kunna överföra 
personuppgifter till tredje land, emellertid svarar standardavtalsklausuler som EU-
kommissionen beslutat om mot tillräckliga garantier vilka medlemsstaterna är skyldiga att 
rätta sig efter.  

Tillräckliga garantier för grundläggande fri- och rättigheter i form av 
standardavtalsklausuler eller genom BCR måste rimligen inbegripa någon form av möjlighet 
till oberoende tillsyn för att kunna anses vara tillräckliga.562 Mot bakgrund av den redogörelse 
som gjorts i kapitel 3.4.3.2.4 framgår att i viss mån berörs tillsynsmyndigheterna roll i 
standardavtalsklausulerna, men i allmänhet är denna klart tillbakadragen. Denna roll är något 
mer framträdande när det kommer till BCR, som dessutom ska godkännas av respektive 
nationell tillsynsmyndighet, vilket möjliggör en viss förhandskontroll däri eventuella 
betänkligheter kan uppdagas vilket inte är fallet med standardavtalsklausuler.  

Emellertid får det anses tveksamt om överföringsmöjligheterna i artikel 26.2 i 
dataskyddsdirektivet lever upp till EU-domstolen krav i de förenade målen Digital Rights 
Ireland och Seitlinger m.fl. och den lagring av uppgifter som sker med stöd av LEK. Något 
som hamnar i konflikt med att EU-kommissionen beslutat att vissa standardavtalsklausuler 

                                                
562 Jfr med Artikel 29-gruppens förslag som presenterats i kapitel 3.4.3.2.4. 
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medför att tillräckliga garantier säkerställs. Problematiken är densamma som gäller för EU-
kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, att medlemsstaterna binds, dock med den 
väsentliga skillnaden att en adekvat skyddsnivå har konstaterats i det senare fallet men inte i 
det första. En översyn kan således vara på sin plats avseende standardavtalsklausulerna samt 
eventuella BCR och huruvida uppgifter som lagras med stöd av de numera ogiltigförklarade 
lagringsbestämmelserna i datalagringsdirektivet kan föras över med stöd av dessa undantag. 

Undantagen som baserar sig på samtycke eller något av nödvändighetskraven i artikel 
26.1 i dataskyddsdirektivet hamnar i en annans situation då de i grund och botten inte medför 
krav på någon särskild skyddsnivå alls antingen som säkerställs av landet ifråga eller av 
dataimportören. Antingen anses dessa undantag kategoriskt inte vara möjliga att tillämpa då 
det helt enkelt inte går att garantera någon oberoende tillsyn om de tillämpas, eller så beaktas 
dessa undantag på samma sätt som inom ramen för överföringar av personuppgifter i 
allmänhet.  

Frågan ställs här på sin spets vilken vikt som ska läggas vid att individen samtyckt till 
en given aktion, vilket inom ramen för dataskydd, får anses vara klart svåröverskådlig i 
många sammanhang. Av artikel 8 i EU-stadgan framgår dock att personuppgifter ska 
behandlas på grundval av samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. I praktiken 
lär det vara opraktiskt för de leverantörer som är anmälningspliktiga enligt 2 kapitlet 1 § LEK 
och som är lagringsskyldiga enligt 6 kapitlet 16 a § LEK att basera sina 
tredjelandsöverföringar på samtycke. Detta då det dels skulle krävas att samtycke inhämtas 
från samtliga individer till överföringen, vilket också blir problematiskt om ett samtycke dras 
tillbaka vilket kan ske närsomhelst med stöd av 12 § PUL om överföringen grundar sig på 
detta, dels för att risken är stor för att leverantörerna riskerar att ådra sig själva sådan bad will 
att det helt enkelt inte är värt att föra över uppgifterna till tredje land.  

Den möjliga användningen av de olika nödvändighetskraven kan klart ifrågasättas vad 
gäller de uppgifter som lagras med stöd av LEK, emellertid kan det också finnas skäl för att 
denna ventil bör finnas kvar likväl som den gör det vid tredjelandsöverföringar i allmänhet. 

 

5.1.2.4 En särskild kategori uppgifter som medför ett undantag från 
den nuvarande regleringen?  

 
6 kapitlet 3 a § LEK, som rimligen inverkar på bedömningen om en adekvat skyddsnivå 
föreligger eller inte för de lagrade uppgifterna enligt 6 kapitlet 16 a § LEK, kan även 
användas som ett argument för att de uppgifter som lagras med stöd av LEK utgör en särskild 
kategori uppgifter som möjliggör att dessa ska undantas från den prövning som görs ifall en 
adekvat skyddsnivå föreligger. 

I de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. framhöll EU-domstolen 
att datalagringsdirektivet led brist på specifika säkerhetsregler mot bakgrund av att det rörde 
sig om lagring av en stor kvantitet uppgifter, att det var fråga om känsliga uppgifter och 
risken för otillåten tillgång som fanns till följd av denna brist. Vidare rörde det sig om 
uppgifter som möjliggjorde att det gick att dra mycket precisa slutsatser om personers 
privatliv. 6 kapitlet 3 a § LEK kan således anses råda bot på den brist som EU-domstolen 
satte fingret på genom att ställa krav på högre skydd och säkerhet för de lagrade uppgifterna. 
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Men kan detta medföra att det är en särskild integritetskänslig kategori uppgifter som inte får 
lagras i tredje land, med andra ord ett undantag från de regler som gäller enligt 
dataskyddsdirektivet i allmänhet för överföringar av personuppgifter till tredje land? 

Ett argument som talar emot detta är att även kategorin känsliga uppgifter enligt 
dataskyddsdirektivet, dvs. personuppgifter som exempelvis avslöjar etniskt ursprung, 
politiska åsikter, religiös övertygelse eller uppgifter som rör hälsa och sexualliv, alltjämt får 
behandlas enligt strängare krav och inte kategoriskt undantas från möjligheten till 
tredjelandsöverföringar.563 Istället gäller den sedvanliga prövningen om en adekvat 
skyddsnivå eller ifall något av undantagen är tillämpligt för att en tredjelandsöverföring ska 
få vidtas.  

I de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. konstaterade EU-
domstolen dock att det både rörde sig om känsliga personuppgifter och att dessa samlades in i 
stora kvantiteter. Själva massinsamlingen och de risker som är förknippade med detta, dvs. att 
det går att dra mycket precisa slutsatser om en individs privatliv, skulle kunna utgöra ett skäl 
till att särbehandla de uppgifter som lagras med stöd av LEK. 

Det kan således finnas fog för att införa ett förbud mot bakgrund av kvantiteten 
känsliga uppgifter som samlas in och som ska lagras under en lång tidsperiod ställer särskilt 
höga krav på möjligheterna att bedriva en oberoende tillsyn. EU-domstolens uttalande i de 
förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. ger onekligen visst stöd för detta. 
Emellertid när möjligheterna till tredjelandsöverföringar beaktas i sin helhet väcker EU-
domstolens avgörande en hel del frågor och visar sig hamna i konflikt med det rådande 
systemet för tredjelandsöverföringar. En lösning kan därför vara att beakta EU-domstolens 
dom isolerat till just den specifika typ av uppgifter som lagras med stöd av LEK.  

Utifrån ett systemperspektiv där EU-domstolens dom sätts in i ett större sammanhang, 
borde lagring av uppgifterna utanför EU eller EES dock kunna ske inom ramen för det 
etablerade systemet så länge en adekvat skyddsnivå återfinns för uppgifterna. Ett förbud 
skulle således inte vara påkallat. Ett alternativ till ett förbud är att istället förorda att en 
obligatorisk förhandskontroll ska genomföras, i enlighet med artikel 20 i dataskyddsdirektivet 
eller 41 § PUL, i de fall tredjelandsöverföringar av de uppgifter som lagras med stöd av LEK 
potentiellt skulle aktualiseras. Detta skulle kunna fungera som en viktig säkerhetsåtgärd, även 
om själva grundproblemet kvarstår.   

5.1.3 Dataskyddsdirektivet och dataskyddskonventionen 
Mot bakgrund av 6 kapitlet 3 a § LEK skulle fog kunna finnas för slutsatsen att uppgifterna 
som lagras enligt 6 kapitlet 16 a § LEK klassificeras som en särskild kategori uppgifter, vilket 
medför att ett undantag från huvudregeln i artikel 12 i dataskyddskonventionen går att 
tillämpa för svensk del. Emellertid är inte undantaget tillämpligt om ett likvärdigt skydd finns 
hos en annan konventionsstat. I den mån argumentet görs gällande att de uppgifter som lagras 
med stöd av 6 kapitlet 16 a § LEK alltjämt ska kunna överföras inom EU eller EES, mot 
bakgrund av att en oberoende tillsyn är fullt ut garanterad genom att oberoende 
tillsynsmyndigheter är ett krav enligt dataskyddsdirektivet, medför den logiken att den 
                                                
563 Se artikel 8.1 i dataskyddsdirektivet och artikel 6 i dataskyddskonventionen samt PUL 14 till 20 §§, se även 
21 till 22 §§ PUL. 
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oberoende tillsynen rimligen kan garanteras fullt ut i och med de krav som uppställs i 
tilläggsprotokollet till dataskyddskonventionen. Stater som även anslutit sig till 
tilläggsprotokollet blir därför rimligen svårt att argumentera för ett överföringsförbud, linjen 
skulle få bli densamma som förespråkar nationell lagring. 

Hur ska då relationen till de stater som har ratificerat dataskyddskonventionen men inte 
tilläggsprotokollet beaktas? Att presumera att en adekvat skyddsnivå föreligger generellt i de 
stater som har anslutit sig till konventionen som det görs i PUL, om inte något beslut om 
adekvat skyddsnivå fattats från EU-kommissionens sida, hamnar i konflikt med 
dataskyddsdirektivet. Alltjämt rör det sig om en tredjelandsöverföring ur ett EU-rättsligt 
perspektiv, även om denna sker till en stat ansluten till dataskyddskonventionen. Den 
prövning som Artikel 29-gruppen förordat564 om bör därför förslagsvis tillämpas då den är 
mer nyanserad än vad som är fallet i 34 § PUL för tillfället.  

5.2 Besvarandet av uppsatsens frågeställning 
Vad för slutsatser kan dras mot bakgrund av de resonemang som förts och de problem som 
lyfts fram särskilt i detta kapitel samt i uppsatsen som helhet? Inledningsvis ska här upprepas 
uppsatsens frågeställning: 
 

Kan personuppgifter som samlas in med stöd av LEK lagras utanför EU eller 
EES samtidigt som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls genom 
att en oberoende myndighetskontroll garanteras fullt ut? 
 

Av redogörelsen ovan framgår det att mot bakgrund av den nuvarande utformningen av 
dataskyddsregleringen i Sverige och EU bör det, inom ramen för bedömningen om en 
adekvat skyddsnivå föreligger i tredje land, finnas tillräckliga möjligheter att beakta sådana 
skydds- och säkerhetsåtgärder som möjliggör att personuppgifter som lagras med stöd av 
LEK kan överföras till tredje land samtidigt som den oberoende myndighetskontrollen 
garanteras fullt ut. Prövningen om en adekvat skyddsnivå föreligger ska göras i varje enskilt 
fall, och då bl.a. uppgifternas art särskilt ska beaktas medför detta att högre krav kan ställas 
för känsligare uppgifter.  

Som framgått inbegrips i prövningen om en adekvat skyddsnivå säkerställs att 
tillräckliga skyddsmekanismer finns med hänsyn till vad det rör sig om för uppgifter. Även 
om ett krav på en oberoende tillsynsmyndighet inte kan tolkas in inom ramen för en adekvat 
skyddsnivå generellt sett så är det inte helt uteslutet att de går att göra det, eller åtminstone att 
förhöjda krav på tillsyn ska råda, om de uppgifter som lagras med stöd av LEK skulle 
aktualiseras för en tredjelandsöverföring, särskilt mot bakgrund av EU-domstolens uttalande i 
de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl.  

Att generellt dra slutsatsen att uppgifter som lagras med stöd av LEK inte skulle kunna 
lagras i tredje land, då skyddet för den personliga integriteten riskeras att inte kunna 
upprätthållas p.g.a. att en oberoende tillsyn inte kan garanteras fullt ut, ter sig vara ett 
resonemang som inte återspeglar den flexibilitet som finns i den nuvarande regleringen. 

                                                
564 Se kapitel 3.3.2. 
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Emellertid blir kravet för att en adekvat skyddsnivå ska anses säkerställd för de uppgifter som 
lagras med stöd av LEK högt ställt. Mot bakgrund av att EU-kommissionens beslut om en 
adekvat skyddsnivå är generellt utformade blir det nödvändigt att se över dessa, vilket EU-
kommissionen regelbundet ska göra, mot bakgrund av vad EU-domstolen uttalat i de 
förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. Emellertid kan detta bli 
problematiskt mot bakgrund av att det inte finns något datalagringsdirektiv längre utan 
bestämmelserna återfinns istället i vissa medlemsstaters rättsordningar. Som redogjorts för 
finns dock också möjligheter, om än tillfälligt, att stoppa överföringar som sker med stöd av 
EU-kommissionens beslut om en adekvat skyddsnivå. Målet Schrems visar även på den 
enskildes möjligheter att få till stånd en prövning av överföringar av personuppgifter till 
tredje land på basis av ett beslut fattat av EU-kommissionen. 

Vidare har det visats att de möjliga undantagen till artikel 25 i dataskyddsdirektivet och 
33 § PUL inte kategoriskt kan uteslutas som rättsliga grunder för att föra över de uppgifter 
som lagras med stöd av LEK till tredje land. Emellertid talar mycket för att användning av 
dem är tveksam mot bakgrund av EU-domstolens dom i de förenade målen Digital Rights 
Ireland och Seitlinger m.fl. för just den typ av uppgifter som lagras med stöd av LEK. Likväl 
som EU-kommissionens beslut om en adekvat skyddsnivå skulle behövas ses över gäller 
detsamma för EU-kommissionens beslut om standardavtalsklausuler som anses medföra 
tillräckliga garantier. Samma problematik som redogjorts för i stycket ovanför gör sig dock 
också här gällande. 

Likväl som samtycke och nödvändighetskriterierna i artikel 26.1 i dataskyddsdirektivet 
respektive 34 och 35 §§ PUL utgör avsteg i allmänhet från artikel 8.3 i EU-stadgan, och anses 
utgöra rimliga undantag från kraven på adekvat skyddsnivå och tillräckliga garantier i 
allmänhet, kan de anses göra det för de uppgifter som lagras med stöd av LEK. Av 
ordalydelsen från EU-domstolens dom i de förenade målen Digital Rights Ireland och 
Seitlinger m.fl. talar dock motsatsen mot bakgrund av att det rör sig om stora kvantiteter 
känsliga uppgifter som lagras. Frågan om samtyckets roll vore här av särskilt intresse att 
bedriva ytterligare forskning inom, vilket skulle kunna ske i en bredare digital kontext.  

Som visats i uppsatsen innebär såväl överföringar av personuppgifter inom EU eller 
EES som till tredje land att de nationella tillsynsmyndigheterna inte kan använda sig av 
samtliga av sina befogenheter, särskilt vad gäller möjligheten att genom inspektion på plats i 
tredje land bedriva tillsyn. Likväl som det inom unionen därför förutsätts ett samarbete 
mellan tillsynsmyndigheterna för att upprätthålla de grundläggande rättigheterna i EU-
stadgan kan detta resonemang sannolikt överföras till den situation som gäller för 
tredjelandsöverföringar. Visserligen kan samarbetsmöjligheterna inom EU eller EES och med 
tredje land skilja sig åt mot bakgrund av det ömsesidiga system som är etablerat inom 
unionen, men detta torde vara upp till att avgöra inom ramen för den bedömningen som görs 
om en adekvat skyddsnivå föreligger eller inte. Förutsatt att detta fungerar och mot bakgrund 
av att anmälningspliktiga leverantörer enligt 2 kapitlet 1 § LEK som är lagringsskyldiga 
enligt 6 kapitlet 16 a § LEK alltjämt är underkastade svensk lag torde tillräckliga möjligheter 
att bedriva en oberoende myndighetskontroll finnas även i tredje land och på så viss vara 
garanterad fullt ut.  

Av de resonemang som förts om förhållandet mellan dataskyddsdirektivet och 
dataskyddskonvention borde rimligen en distinktion mellan stater som har anslutit sig till 
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både dataskyddskonventionen och tilläggsprotokollet, och stater som enbart anslutit sig till 
den förstnämnda göras. Har en stat anslutit sig till tilläggsprotokollet bör en adekvat 
skyddsnivå kunna presumeras. Har en stat inte gjort detta borde rimligen den prövning som 
alltid vidtas vid en tredjelandsöverföring göras, särskilt om EU-kommissionen inte har 
utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå enligt artikel 25.6 i dataskyddsdirektivet. Att ingen 
distinktion görs i svensk rätt är således problematiskt. Att så är fallet är dock inte helt 
oförståeligt mot bakgrund av att konventionen kom till innan dataskyddsdirektivet. 
Emellertid har tilläggsprotokollet adderats av ett syfte, rimligen finns det därför skäl att 
nyansera bedömningen i jämförelse med hur den görs idag. 

Som visats i uppsatsen kan det även finnas förutsättningar att införa ett särskilt 
undantag för de uppgifter som lagras med stöd av LEK, huruvida detta var EU-domstolens 
syfte genom punkt 68 i de förenade målen Digital Rights Ireland och Seitlinger m.fl. är dock 
alltjämt oklart. Sett till den stora kvantitet uppgifter det rör sig om som dessutom är 
integritetskänsliga och ska lagras under en lång period är detta inte otänkbart, emellertid 
skulle det utgöra ett avsteg från den nu rådande ordningen vilket är tveksamt om det var vad 
EU-domstolen verkligen avsåg att göra i samband med att datalagringsdirektivet 
ogiltigförklarades.  

Ur ett systemperspektiv förefaller EU-domstolens resonemang här te sig något 
främmande, vilket i sin tur möjligen skulle kunna utgöra grund för att de uppgifter som lagras 
med stöd av LEK utgör just en särskild kategori uppgifter som inte ska behandlas inom 
ramen för det rådande systemet för tredjelandsöverföringar. Ett något mildare alternativ till 
detta skulle kunna vara att införa obligatorisk förhandskontroll för om lagrade uppgifter med 
stöd av LEK får överföras till tredje land enligt PUL, ett förslag som skulle ligga mer inom 
ramarna för den nuvarande ordningen för tredjelandsöverföringar. Kontrollen innan en 
tredjelandsöverföring vidtas skulle då blir mer rigorös vilket skulle minska risken för intrång 
i den personliga integriteten vid eventuella tredjelandsöverföringar av personuppgifter som 
samlats in med stöd av LEK. 

Risken för ändamålsglidning är ytterligare en punkt som talar för att hänföra de 
datalagrade uppgifterna till en speciell kategori, särskilt när inte enbart den personliga 
integriteten riskerar att kränkas utan att det även är problematiskt ur ett nationellt 
säkerhetsperspektiv, framförallt i de situationer då det är fråga om överföringar till länder 
som inte anses ha en adekvat skyddsnivå.  

Sammantaget går det att besvara frågeställningen i uppsatsen enligt följande: Ja, det går 
att lagra personuppgifter utanför EU eller EES som samlas in med stöd av LEK samtidigt 
som skyddet för den personliga integriteten upprätthålls genom att en oberoende 
myndighetskontroll kan garanteras fullt ut. Emellertid är detta knutet till ett antal villkor och 
premisser som presenterats i detta kapitel. Utifrån dessa kommer det i många situationer 
sannolikt att blir svårt att överföra de uppgifter som lagras med stöd av LEK till tredje land. 
Det finns även skäl som talar för att de lagrade uppgifterna med stöd av LEK kan klassas som 
en särskild kategori känsliga personuppgifter förhindrade från tredjelandsöverföringar vilket 
gör att ett eventuellt förbud inte behöver vara någon omöjlighet att införa i framtiden, även 
om detta skulle medföra ett avsteg från den nu etablerade ordningen för 
tredjelandsöverföringar. EU-domstolens dom i det nu pågående målet mellan Tele2 och PTS 
blir av största vikt för denna utveckling inom den närmsta framtiden.   
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5.3 Avslutande reflektioner 
I uppsatsen har redogjorts för de svårigheter som finns med att definiera begreppet personlig 
integritet och hur detta påverkar utformningen av skyddet för rätten till respekt för privatlivet 
samt rätten till skydd av personuppgifter. Särskilt fokus har riktats mot möjligheterna att se 
till att skyddet för dessa rättigheter upprätthålls och efterlevs, något som visat sig vara en 
svår, men inte omöjlig, uppgift när lagringen sker i tredje land då möjligheterna att bedriva 
tillsyn primärt är kopplad till det egna territoriet. Tredjelandsöverföringar och oberoende 
myndighetskontroll är på så vis en relation som förutsätter internationellt samarbete över 
gränser, vilket långt ifrån är problemfritt. Dataskyddsregleringar illustrerar även mångt och 
mycket den problematik som rätten alltid ställs inför, en föränderlig omvärld, vilket gör sig 
särskilt påtagligt i ett rättsområde där den tekniska utvecklingen konstant tänjer på gränserna.  

Utgångspunkten för denna uppsats har varit och är alltjämt att dataskydd är viktigt och 
även om skyddet ibland kan te sig något illusoriskt, är det inget rimligt alternativt att helt 
förkasta ett skydd för den personliga integriteten i informationssamhället. Visserligen kan 
samhällsutvecklingen medföra att vi behöver omvärdera våra positioner i olika frågor och 
anpassa de rättsliga regleringarna utefter nya förutsättningar, emellertid förändrar inte 
informationssamhället och en alltmer omfattande digitalisering att rätten till respekt för 
privatlivet och skyddet av personuppgifter är viktiga grundläggande rättigheter. På så vis 
måste den tekniska utvecklingen och det rättsliga skyddet samverka i den mån det är möjligt 
för att skapa en väl avvägd balans mellan olika intressen. 

Den kommande dataskyddsreformen som är planerad att träda i kraft 2018 blir av stort 
intresse att följa framöver och hur denna kommer att påverka tillsynsmyndigheternas roll och 
tredjelandsöverföringar. För framtida forskning finns det således en hel del intressanta 
jämförelser att kunna göra mellan innehållet i den nya reformen och den nu gällande 
regleringen. På kortare sikt blir EU-domstolens förhandsavgörande i målet mellan Tele2 och 
PTS av yttersta vikt för de svenska datalagringsbestämmelserna och huruvida ett krav på 
lagring inom EU eller EES eventuellt kommer att ställas upp. En närmare granskning av det 
kommande förhandsavgörande och dess konsekvenser i relation till den nuvarande svenska 
regleringen, särskilt vad gäller i förhållande till den problematik som belysts i den här 
uppsatsen, vore intressant att genomföra.  
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